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RESUMO 

 

Na contemporaneidade vivemos a tentativa, por parte da comunidade cientificista e 

organicista, de colocar o autismo pautado, única e exclusivamente, na noção de deficiência. 

Vivenciamos, a cada nova edição dos manuais estatísticos e diagnósticos, a tentativa de 

abarcar toda e qualquer peculiaridade dos sujeitos em classificações, que têm como 

consequência, dentre várias, as grandes extensões de categorias e as epidemias pelo grande 

número de casos, como no caso do autismo, que chamam a atenção da população e da mídia.  

O autismo se apresenta como um grande desafio à clínica, principalmente por suas 

características que representam uma posição singular de ser no mundo, inviabilizando sua 

redução a uma classificação fixa que, até hoje, não se conseguiu descobrir a sua causa. 

Portanto, o campo do autismo não se encontra formalizado e, dessa forma, tem-se espaço 

para debates, construções e (re)formulações.  

A presente dissertação, portanto, teve como orientação a teoria psicanalítica que se 

apresenta em uma direção distinta da noção deficitária do autismo, ou seja, levamos em conta 

os aspectos ético e epistêmico da Psicanálise, que busca trabalhar com a singularidade em 

lugar da deficiência. 

Tivemos como orientação para o caminhar da pesquisa a pergunta-problema se o 

autismo é uma questão clínica ou uma categoria diagnóstica. Na tentativa de elucidar essa 

pergunta, fizemos inicialmente um percurso histórico do conceito de autismo com o intuito de 

percorrer as primeiras formulações elaboradas acerca do autismo. A partir dessa 

compreensão, realizamos uma discussão a respeito do autismo na perspectiva política e social 

que tem como base a noção deficitária do autismo; por fim, passamos pela constituição do 

sujeito, segundo o ensino de Lacan, que nos possibilita ver o sujeito autista como sujeito, e 

além: possibilita-nos ver o sintoma no autismo não como um sinal de deficiência, e sim como 

uma resposta que diz algo subjetivo, de uma construção, e que devemos ouvir livres da 

tentativa da normalização.  

 

Palavras-chave: Psicanálise. Autismo. Diagnóstico. Deficiência. Epidemia. 

  



ABSTRACT 

 

 

In contemporary times we live the attempt, by the scientific and organicist 

Community, to understand autism, based solely and exclusively on the notion of disability. 

We experienced in each new edition of the statistical and diagnostics manuals an attempt to 

cover all and any peculiarities of the subjects in classification which has as a consequence, 

among several, such as large extensions of categories and as epidemics for large numbers of 

cases, as in the case of autism which draw  the population and the media attention. 

Autism presents itself as a major challenge to the clinic mainly because of its unique 

characteristics that prevent it from being reduced to a fixed classification and until today it 

has not been possible to discover where the cause of autism is from. Therefore, the field of 

autism is not formalized and there is a space for debates, constructions and (re)formulations. 

The present dissertation, therefore, was oriented to the psychoanalytic theory that presents 

itself in a different direction from the deficient notion of autism, that is, we consider its 

ethical and epistemic aspects of psychoanalysis, which seeks to work with the singularity 

instead of deficiency. 

We had as orientation for this research as a guide a very important question: if the 

autism a clinical issue or a diagnostic category? In an attempt to elucidate this question, we 

first made a historical overview of the concept of autism in order to go through the first 

elaborate formulations about autism. From this understanding, we carried out a discussion 

about autism in the political and social perspective that is based on the deficient notion of 

autism; and finally, we went through the constitution of the subject, according to Lacan's 

teaching, which enables us to see the autistic as subject, and beyond: it enables us to see the 

symptom of the subject not as a sign of disability but as an answer that says something about 

him and how is important to listen the subject free from the attempt of normalization. 

 

Keywords: Psychoanalysis. Autism. Diagnosis. Deficiency. Epidemic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema autismo se apresenta hoje como um campo de pesquisa cuja pertinência 

clínica e relevância política são de altíssima complexidade, sendo motivo de animados 

debates no mundo acadêmico; popular por causa de uma suposta epidemia de casos que 

chama a atenção midiática; causa de disputas no campo das políticas públicas. Desde sua 

primeira descrição como síndrome com Kanner em 1943 até os dias atuais, o autismo é um 

desafio à clínica, seja qual for sua orientação, e apresenta características peculiares em seus 

limites de fazer laço com o Outro, em que os comportamentos, muitas vezes considerados 

como perturbações, podem ser, também, considerados sintomas que marcam as 

singularidades do sujeito autista e sua maneira de tratar algo que é da ordem do insuportável.  

A minha busca por respostas despertou-se, principalmente, ao presenciar uma recusa à 

clínica psicanalítica do autismo, no contexto acadêmico, por profissionais que afirmavam que 

a Psicanálise estaria impossibilitada de trabalhar com o autismo, já que a grande maioria das 

crianças autistas não fala e, devido a essa deficiência, estariam inaptas ao trabalho analítico. 

Naquele momento, elaborei alguns questionamentos: a Psicanálise não trabalha com a noção 

de deficiência nem com a noção “apto” e “não apto” e, dessa forma, não direciona sua clínica 

nesse sentido. Então, por que a Psicanálise estaria impossibilitada de trabalhar com o 

autismo? Será que ela realmente não teria nada a dizer a respeito do autismo?  

Vemos na contemporaneidade a tentativa de colocar a clínica do autismo como clínica 

pautada pelos diagnósticos de deficiência intelectual ou de transtorno invasivo do 

desenvolvimento, limitando o autismo a causas comportamentais, biológicas e/ou genéticas. 

A consequência desse diagnóstico é que somente a partir dessa lógica, que aponta para a 

remissão de sintomas ou diminuição da deficiência, seria possível pensar e trabalhar com o 

autismo. Essas premissas buscam impor uma versão deficitária do autismo e, a partir dela, 

determina a direção de tratamento – comportamental e pedagógico. No entanto, não é tão 

fácil estabelecer as relações de causa e efeito do autismo; isso se prova pela ampla gama de 

pesquisas que tentam estabelecer a causa do autismo: elas vão desde as pesquisas 

psicogênicas até as neurocientíficas ou genéticas, não deixando de pensar nas que apontam 

para as questões culturais ou sócio-históricas.  

A Psicanálise, a partir de sua aposta nas respostas subjetivas e singulares, encontra-se 

na direção distinta dessas vertentes: os sintomas do sujeito autista são tentativas de 

construção, saída para tratar algo que é absolutamente intrusivo, angustiante para o sujeito 

autista. O objeto de trabalho da Psicanálise é o sujeito afetado pela linguagem, mesmo 
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quando um sujeito se apresenta fora do discurso. Essa peculiaridade não inviabiliza a clínica 

do autismo. Afirmar que a Psicanálise não tem nada a oferecer aos sujeitos autistas tem como 

premissa excluí-los da condição de sujeito, assunto por excelência da clínica psicanalítica.  

Críticas à Psicanálise, principalmente no que diz respeito à sua eficácia e eficiência 

científica, se faz presente desde seu início. Em meu percurso acadêmico, refiro-me aqui à 

minha pesquisa de Iniciação Científica, trabalhei com o cotejamento das críticas presentes na 

obra O livro negro da Psicanálise: viver e pensar melhor sem Freud, organizado por 

Catherine Meyer. Nessa obra, a principal crítica dos autores se refere à ausência de eficácia e 

eficiência científica da Psicanálise, buscando, dessa forma, desabilitá-la como prática clínica. 

Os autores criticam uma teoria a partir de imposições de referenciais externos a essa teoria, 

usando critérios de avaliação de um campo de saber para pensar os limites e possibilidades de 

outro campo de saber, não respeitando os conceitos fundamentais do campo criticado. 

Colocaram como estratégia para lidar com o sujeito em sofrimento listas de sinais e sintomas, 

classificações e bases estatísticas como se só assim fosse possível compreender e trabalhar 

com o psíquico. A Psicanálise já estava às voltas com o autismo mesmo antes de ele ser 

destacado como síndrome. A Psicanálise é de extrema importância na constituição e 

estruturação do conceito de autismo e, ainda sim, querem a calar enquanto prática.  

Investigar e aprofundar o campo do tratamento psicanalítico do autismo é buscar 

respostas para o constante ataque à Psicanálise, principalmente no campo do tratamento de 

crianças autistas. Em defesa desse dispositivo, para além do seu aspecto ético e epistêmico, a 

Psicanálise de orientação lacaniana busca desfazer equívocos de encaminhamentos, trabalhar 

com a singularidade em lugar da deficiência.  

Para a Psicanálise, o sofrimento psíquico não é estabelecido como uma deficiência ou 

um transtorno que devem ser recuperados em busca de um bem-estar do sujeito. Em relação à 

etiologia do sofrimento psíquico, pode-se dizer que há duas questões primordiais: o 

inconsciente e a sexualidade, e é a partir da relação do sintoma, que preza uma dimensão 

pulsional com a estrutura psíquica, que se estabelecem as relações do sujeito com o mundo 

(Resende, 2014). Assim, os sintomas dos sujeitos autistas se apresentam como uma marca 

singular, dizem de um sujeito que apresenta uma maneira muito particular de ser no mundo. 

É na solidão e na mutabilidade que vemos o sujeito autista se separar do campo do Outro. O 

autismo é uma recusa radical ao Outro, um limite mudo sobre a fala, indicando a sua ausência 

no discurso. Entretanto, essa modalidade de defesa não deixa de dizer de um sujeito que 

sofre. É na recusa do olhar, da voz, que o sujeito autista revela o seu modo indiferenciado de 

se constituir no campo do Outro. Nem por isso deixam de ser sujeitos.  
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O referencial teórico da Psicanálise Lacaniana será utilizado como base nesta 

dissertação, que parte dos conceitos fundamentais da Psicanálise e da ética freudiana para 

trabalhar com o sujeito e não busca reduzir os sintomas deste, como no caso do autismo, 

transtornos e deficiências intelectuais e cognitivas a serem radicados. Temos como ponto de 

partida que o campo da clínica do autismo não se encontra formalizado e, portanto, há 

possibilidade de trabalho. Assim, propomos investigar as seguintes perguntas-problema: o 

autismo é uma questão clínica ou uma categoria deficitária? Quais as consequências de levar 

em consideração o autismo somente como uma categoria deficitária? Assim, com o intuito de 

elucidar essas perguntas, foi necessário percorrer formulações elaboradas na Psiquiatria 

Infantil, nos trabalhos de psicanalistas pós-freudianos, ater-se a reflexões e impasses desses 

psicanalistas e dos de orientação lacaniana, bem como abordar o autismo sob a perspectiva 

política e social que carregam, estes últimos, em seu cerne a compreensão deficitária do 

autismo. Para isso, a presente dissertação foi dividida em cinco capítulos: o primeiro é a 

introdução; o segundo capítulo é denominado “O saber psiquiátrico e o conceito de autismo”; 

o terceiro, “Autismo: questão histórica, política, social e ‘epidemiológica’. E por que não 

psicanalítica?”, o quarto, “O modo de incidência do sujeito na linguagem e suas implicações” 

e, por fim, o quinto capítulo, que são as considerações finais.  

É importante salientar que esta pesquisa refere-se a uma pesquisa teórica. Apresenta 

uma articulação entre os conceitos psicanalíticos, analisando seus efeitos a partir da 

articulação com outros conceitos, tendo como objetivo principal responder alguns impasses 

presentes na clínica do autismo. Assim, trabalharemos com o fenômeno do autismo 

articulando-o de maneira conceitual. Para tanto, utilizaremos o método denominado por 

Canguilhem como “trabalho de um conceito”: trabalhar um conceito é fazer variar sua 

extensão e compreensão, generalizá-lo mediante a importação de traços de exceção, 

exportá-lo para fora de sua região de origem, tomá-lo como modelo ou, inversamente, 

fornece-lhe um, em resumo, dar-lhe progressivamente a função de uma forma (1963/1975, p. 

256). Posição essa que, de acordo com Calazans e Neves, parte de uma epistemologia 

específica, que sustenta que não há possibilidade de tratar de um fenômeno sem a 

articulação conceitual (2010, p. 195).  

Assim, o segundo capítulo retrata os precedentes históricos da Psiquiatria buscando 

percorrer a história da clínica psiquiátrica e como inseriu nesse campo a noção de loucura na 

criança, desenvolvendo, a partir dela, a Psiquiatria Infantil. Abordaremos a elaboração do 

conceito de autismo vinculado com o início da Psiquiatria Infantil, bem como o 

desenvolvimento desse conceito inserido no campo psicanalítico, que passa de uma noção 
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deficitária para a compreensão do singular de cada sujeito do inconsciente por meio dos 

trabalhos psicanalíticos de maiores destaques desenvolvidos inicialmente acerca do tema. 

Pode-se dizer que o percurso histórico é de extrema importância para entendermos a evolução 

do conceito de autismo que se deu a partir das correntes desenvolvimentistas. Mesmo ainda 

inseridas em um contexto deficitário do autismo, essas teorias iniciais levaram em 

consideração e, principalmente, colocaram em destaque a dimensão do sujeito e 

possibilitaram importantes elaborações acerca do autismo, abrindo direção para o trabalho 

analítico com esses sujeitos.  

O terceiro capítulo tem como objetivo maior fazer uma discussão política e social 

acerca do autismo, tendo como base a crítica ao documento publicado pelo Ministério da 

Saúde, como a promulgada Lei nº 12.764 de 2012, que determina que todo indivíduo 

diagnosticado com Transtorno Espectro Autista passa a ser considerado, para todos os fins 

legais, uma pessoa com deficiência. Interrogamos também a respeito da lógica classificatória 

e descritiva, principais motores para se iniciar o que se diz de uma epidemia autística.  

No quarto capítulo, abordamos o conceito de autismo hoje para a Psicanálise e a 

contemporaneidade de sua clínica, tendo como base a topologia lacaniana. A partir do 

processo de causação do sujeito, alienação e separação, abordamos a posição do sujeito 

autista perante a linguagem, a maneira de se situar nessa relação traumática que é carregada 

de significantes sentidos como invasivo. A máxima delimitada por Lacan de que o sujeito 

psicótico encontra-se inserido no campo da linguagem, entretanto fora do discurso, é o nosso 

delimitador e direcionador de que a posição do sujeito autista é sustentada pelo seu gozo e 

não por uma falha no desenvolvimento infantil. O modo de se inserir no campo da linguagem 

se faz de forma distinta da estrutura neurótica e traz consequências para o sujeito; como 

podemos ver nesse capítulo, sua relação particular com a instância da letra, com o Outro e o 

próprio corpo. O autismo está circunscrito em uma esfera de investigação que surge no 

campo das psicoses e passa pela concepção de foraclusão do Nome-do-Pai como operador 

subjetivo e possibilita ver a maneira singular dessas crianças de tratar o que é da ordem do 

insuportável.  

A Psicanálise, portanto, não trabalha com a concepção de ser estritamente biológico 

ou social. Centrada na clínica singular, a Psicanálise toma o autista como sujeito exatamente 

no lugar em que ele se oferece: enigma para o Outro, direcionando sua teoria e clínica para o 

além do expresso no comportamento e não depende de hipóteses biológicas para lidar com o 

sujeito. Em todas as colocações feitas inicialmente sobre o autismo, psicanalíticas ou não, 

têm-se uma visão do autismo associado a um déficit, como se privilegiasse primeiramente o 
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que a criança tem e como manifestam os fenômenos, para depois pensar na possibilidade do 

tratamento (Gontijo, 2008, p. 17). O imperialismo deficitário ainda se faz presente e se 

coloca como discurso oficial para dizer de um campo complexo e de vastas especificidades. 

Nossa pesquisa, portanto, busca circunscrever o autismo na direção contrária da deficiência, 

dando ênfase no sujeito, possibilitando-lhe o seu advir como sujeito.  
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2 O SABER PSIQUIÁTRICO E O CONCEITO DE AUTISMO 

 

A experiência de dor, desassossego e inquietude [...] é provavelmente 

tão antiga como a história do gênero humano. E atravessa cada 

existência do princípio ao fim. Não menos antiga e constante, é a 

busca por soluções, remédios, cura [...] 

(Aguiar, 2004) 

 

O desenvolvimento da prática propriamente clínica da Psiquiatria Infantil traz consigo 

a origem do termo autismo. Ao longo deste capítulo, portanto, será desenvolvido um percurso 

histórico que passará pela trajetória da constituição da especialidade da Psiquiatria Infantil 

que, pautada em uma noção deficitária, buscou compreender a loucura na criança. No 

contexto de estudos sobre a psicopatologia infantil, encontra-se a elaboração do conceito de 

autismo, cuja descrição como síndrome foi feita em 1943 por Kanner, como veremos mais à 

frente. Esse percurso se faz necessário, pois possibilita compreender a estruturação da 

Psiquiatria Infantil como especialidade, os conceitos elaborados, tendo em vista, 

principalmente, o conceito de autismo. A trajetória de estudos, investigações e 

acontecimentos acerca da loucura na criança está circunscrita no percurso da conceituação do 

autismo e vice-versa.  

Apresentaremos também neste capítulo as primeiras elaborações psicanalíticas sobre o 

autismo e as contribuições iniciais de psicanalistas importantes para essa clínica. A discussão 

do autismo, na psicanálise, está circunscrita em uma esfera de investigação que surge 

inicialmente no campo das psicoses, possibilitando ver a maneira singular dessas crianças de 

tratar o que é da ordem do insuportável. Inicialmente, como veremos, a clínica psicanalítica 

dos pós-freudianos fora influenciada pelo contexto psiquiátrico, que tinha como base a noção 

de déficit. Os conceitos iniciais apresentados diziam de práticas com bases em noções 

adaptativas, havendo uma maior ênfase no desenvolvimento da criança, desconsiderando a da 

dimensão pulsional.  

A noção de sujeito em Psicanálise sofreu uma reformulação a partir de Lacan: o 

sujeito lacaniano, a partir dos processos de causação do sujeito, alienação e separação, tem a 

sua constituição a partir do campo da linguagem e, portanto, advém da relação com o Outro 

intermediado pela linguagem. Assim, a Psicanálise, a partir de Lacan, sofreu uma mudança 

de perspectiva em relação ao sintoma da criança: houve um resgate de sua relação com o 

inconsciente e com a dimensão pulsional. A Psicanálise passou, assim, a se distanciar cada 

vez mais das noções adaptativas e deficitárias.  
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Nas seções que compõem este capítulo, apresentaremos os antecedentes históricos da 

Psiquiatria Infantil, contexto em que o autismo foi elaborado como conceito e os trabalhos de 

importantes psicanalistas pós-freudianos (Bruno Bettelheim, Margareth Mahler, Donald 

Metzer, Francis Tustin) e psicanalistas de orientação lacaniana (Rosine e Robert Lefort), 

mostrando o que eles desenvolveram sobre o autismo, as peculiaridades de cada teoria e 

prática clínica. Esse percurso servirá como importante direção em busca de uma resposta à 

questão se o autismo é uma questão clínica ou uma categoria deficitária. 

 

2.1 Antecedentes históricos da Psiquiatria Infantil: a Psiquiatria Infantil como 

especialidade da Psiquiatria 

 

O desenvolver das duas práticas, Psiquiatria e Psiquiatria Infantil, se deu a partir da 

elaboração e o desenvolvimento do que se entendia como loucura, inserido e influenciado 

pelo contexto histórico e social, principalmente, do século XIX. É necessário, portanto, ter 

um olhar mais profundo nos conceitos essenciais elaborados e nomeados que abarcavam a 

loucura – como idiotia, retardamento mental, psicoses, demência precoce e esquizofrenia – 

para melhor entender como se constituiu a prática psiquiátrica, hoje uma especialidade 

médica, bem como o conceito de autismo, que se encontra inserido na estruturação da prática 

psiquiátrica infantil.  

Até o século XIX não se tinha muita preocupação sobre os estados mentais das 

crianças, os psiquiatras somente tinham interesse quando as crianças pareciam conter um 

diagnóstico útil para adultos. Ou seja, as enfermidades infantis só interessavam quando 

buscavam explicações para as síndromes nos adultos, pois os psiquiatras não acreditavam 

numa possível existência de loucura na criança. A negação das questões psíquicas da infância 

influenciou no atraso da constituição dessa clínica como campo autônomo de prática e 

investigação. A clínica específica da criança com conceitos próprios só se estabeleceu 

propriamente a partir de 1930 (Marfinati & Abrão, 2014) e foi com Kanner que a Psiquiatria 

Infantil ganhou uma estrutura própria. Não entraremos em maiores detalhes sobre a evolução 

clínica e teórica da Psiquiatria, mesmo sabendo que suas construções e reformulações foram 

essenciais para a legitimação da Psiquiatria Infantil como especialidade da Psiquiatria. 

Iremos, portanto, nos ater à estruturação da Psiquiatria Infantil na direção de compreender a 

elaboração do conceito de autismo.  

As enfermidades psíquicas da infância não interessavam aos psiquiatras, que se 

restringiam em classificar as psicoses da infância com o intuito de auxiliar nos diagnósticos 
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criados para os adultos, ou seja, buscavam encontrar, nas crianças, as síndromes mentais 

descritas nos adultos. A nosografia psiquiátrica do adulto era utilizada como padrão para 

classificar as doenças mentais da infância, podemos citar os trabalhos de Griesinger e 

Maudsley, e quando tinham possibilidade de tratamento eram utilizados métodos 

educacionais. A discussão principal que permeava esse contexto era a irreversibilidade, a 

degeneração e a hereditariedade da doença mental1 (Marfinati, 2012).  

Para ocorrer a inclusão das crianças no domínio da Psiquiatria, portanto, uma série de 

passos definidos precisaram acontecer no contexto cultural e social para possibilitar tal 

inclusão. A preocupação acerca da deficiência mental infantil e a autonomia da Psiquiatria 

Infantil se desenvolveu a partir de eventos ocorridos em três grandes períodos na história e no 

contexto social que influenciaram na estruturação dessa clínica, que compreende desde o 

início do século XIX até os dias atuais. Essa divisão é feita por Paul Bercherie (2001) em seu 

artigo “A clínica psiquiátrica da criança: um estudo histórico”. Os três grandes períodos na 

estruturação da clínica da criança são: o primeiro, marcado essencialmente pela discussão da 

noção de retardamento mental; o segundo, retrata a loucura do adulto na criança e, por fim, o 

terceiro, influenciado pela Psicanálise na psicopatologia infantil e pelo surgimento de uma 

clínica psiquiátrica infantil, períodos que iremos expor a seguir com mais detalhes. 

O primeiro período foi marcado pela discussão da noção de retardamento mental, 

sendo essa a única enfermidade mental. O Tratado Médico Filosófico sobre a Alienação 

Mental, em 1801, de Philippe Pinel, inserido no contexto da Revolução Industrial e Francesa, 

modificou a maneira de ver a loucura e fundou uma nova tradição clínica e, 

consequentemente, um novo campo de conhecimento e prática, sendo a loucura vista a partir 

do olhar médico. Esse é o primeiro movimento que visa diferenciar a loucura como um 

campo distinto, autônomo, circunscrito pela expressão de alienação mental. A loucura passa a 

ser vista como alienação mental e definida como um processo que unificava os mais variados 

estados de afetação moral que ocasionava ao sujeito a perda da liberdade. A loucura, agora 

considerada alienação mental, era entendida como o reverso do progresso da sociedade. Pinel 

desenvolveu o conceito de alienação mental a partir de seu objetivo central de reforma 

terapêutica e reorganização hospitalar, o que levou a uma nova tradição para a investigação e 

prática psiquiátrica, marcada pela articulação entre o saber e a técnica. Para Pinel, a alienação 

                                                
1 Esquirol diferenciou a criança mentalmente defeituosa da criança psicótica em seu livro Maladies Mentales 

(1838) [...] Wilhelm Griesinger dedicou parte de seu influente livro Pathologie und Therapie der Psychischen 

Krankheiten (1845) aos problemas psiquiátricos de crianças [...]. Henry Maudsley, contemporâneo de 

Griesinger, dedicou trinta páginas do seu livro Physiology and Pathology of the Mind (cerca de 1967) à 

“Insanidade no começo da Vida”. (Alexander & Selesnick, 1966/1968, p. 479).  
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mental não poderia ser reduzida ao universo da desrazão, e sim uma expressão das paixões e 

os excessos emocionais dos sujeitos e, portanto, era dividida em quatro grupos de sintomas: 

mania, melancolia, demência e idiotismo. Essa divisão apresentada era um importante 

fundamento para a pesquisa psiquiátrica (Resende, 2014; Gontijo, 2008).  

Desse modo, como citado anteriormente, os três primeiros quartos do século XIX teve 

como maior destaque, segundo Marfinati e Abrão (2014), a discussão sobre a noção de 

retardamento mental. Naquele momento, não era concebida a loucura infantil. Para Philippe 

Pinel, o termo idiotismo designava um tipo de alienação mental cuja base era orgânica, 

caracterizado pelo comprometimento no desenvolvimento das faculdades intelectuais. O 

idiotismo era considerado um alto grau de alienação mental que já haveria comprometido as 

funções da compreensão. Pinel afirmava que a alienação mental e a idiotia estavam 

relacionadas à obliteração das faculdades intelectuais e afetivas do conjunto da atividade 

mental (Bercherie, 2001, p. 130). O sujeito se reduzia a uma existência vegetativa com 

pequenas manifestações psíquicas como devaneios, sons semiarticulados, crises de agitação, 

entre outros. Esse estado, portanto, poderia ser um estado adquirido e curável ou congênito e 

irreversível. Para Isaías Pessotti:  

 

É uma postura metodológica que ensejará uma mudança substancial no conceito2 de 

loucura: esta deixa de ser uma condição estática, irreversível e apenas passível de 

correções superficiais. Deixa de ser uma lesão anatômica, apenas passível de 

tratamento “sintomático”, e passa a ser um desequilíbrio, uma distorção na natureza 

do homem a ser corrigida. (1996, p. 72) 

 

Para Pinel, a loucura deveria ser entendida como uma expressão das paixões e de seus 

excessos emocionais. Portanto, a loucura não se reduzia puramente à questão da desrazão. A 

noção de loucura para Pinel era de uma patologia que poderia ser curada desde que houvesse 

um tratamento adequado, ou seja, deveria haver auxílio médico e atividades terapêuticas. A 

Psiquiatria adotou amplamente o conceito de alienação mental proposto por Pinel e tinha 

como hipótese a existência de um grupo de sinais e sintomas específicos que estabeleciam 

uma unidade, o que diferenciava o trabalho na Psiquiatria (Gontijo, 2008; Pereira, 2004). 

Sobre esse período destaca-se o Caso Victor, o selvagem de Aveyron. Em 1798, um 

adolescente mudo e aparentemente surdo foi encontrado por um grupo de caçadores nas 

florestas do Sul da França, perto da cidade de Aveyron. A prática de abandono de crianças 

indesejadas era muito comum na Idade Média e acredita-se que foi isso que aconteceu com 

                                                
2 Grifo do autor. 
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Victor. Victor apresentava comportamentos estranhos e não fazia mais do que emitir 

grunhidos e sons estranhos, não reagia às interpelações nem a fortes ruídos, cheirava tudo o 

que levava às mãos. Sua locomoção era mais próxima do galope, andando também de 

quatro, quando alcançava grande velocidade (Banks-Leite & Galvão 2000, p. 12). O 

adolescente foi transferido para uma instituição e, posteriormente, levado a Paris, ao Instituto 

Nacional de Surdos-Mudos, lugar em que foi avaliado, entre outros intelectuais, por Philippe 

Pinel. Para Pinel, não havia nenhuma esperança no âmbito da possível educabilidade do 

selvagem de Aveyron: Victor não é um indivíduo desprovido de recursos intelectuais por 

efeito de sua existência peculiar, mas um idiota essencial como os demais idiotas que 

conhece no asilo de Bicêtre (Pessotti, 1984, p. 36). 

Contrariando as ideias de Pinel, Jean-Marc-Gaspard Itard, ex-aluno de Pinel, defendia 

a educabilidade e passou a tratar de Victor, acreditando que o selvagem poderia ser educado e 

integrado à sociedade. Itard acreditava que Victor era uma criança que tinha sido privada da 

linguagem, da comunicação e do meio social e por isso buscou reabilitá-lo a partir de 

métodos educativos que desenvolvessem suas funções cognitivas. Em 1801, Itard narrou seus 

esforços no tratamento de Victor e lançou os fundamentos da teoria da avaliação e da didática 

na área da deficiência mental. Itard acreditava que o adolescente detinha uma deficiência por 

não ter sido civilizado e buscou educá-lo com métodos mais humanos (Marfinati, 2012). Esse 

fato se faz muito importante, como destaca Santiago (2007), pois a educação se elevou como 

estatuto terapêutico pela primeira vez. 

Itard considerava que o caso Victor era puramente médico, cujo tratamento pertencia 

ao campo da medicina moral, entendida como uma designação para as atividades da 

Psicologia Clínica e da Psiquiatria. Segundo Alexander e Selesnick (1966/1968), a 

experiência de Itard é considerada a primeira tentativa de tratar um sujeito mentalmente 

retardado. Ou seja, foi com esse caso que o selvagem e o idiota desapareceram por detrás de 

sua condição humana, e é por isso que se tornou possível um tratamento moral continuado 

durante muito tempo. Podemos afirmar que foi por meio desse caso que Itard descobriu o 

novo objeto de pesquisa para a medicina: as psicoses infantis. Até esse momento, a única 

patologia possível em Pinel e Esquirol era o retardo mental (Marfinati, 2012).  

Outro grande nome na Psiquiatria clássica da primeira metade do século XIX foi 

Étienne Esquirol, que também é considerado como um dos marcos na fundação do 

pensamento psicopatológico contemporâneo. Esquirol desenvolveu um trabalho de 

continuação da obra de Pinel e também utilizou a observação sistemática como método de 

trabalho, o que lhe permitiu aprofundamento clínico e uma delimitação dos quadros 
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nosográficos. Esquirol deu continuidade ao tratamento moral iniciado por Pinel, conservando 

a hipótese de causas físicas e morais, entretanto, estabeleceu um modelo mais aprofundado 

para compreender a loucura: propôs um novo sistema nosográfico a partir da analises e 

diferenciação das síndromes patológicas, produzindo assim, mudanças expressivas na 

psiquiatria da época.  

Esquirol ordenou sua classificação nosográfica diferenciando quatro grupos principais 

de doenças mentais. Nesse grupo, modificou o termo de idiotismo para idiotia e definiu o 

quadro a partir do déficit de inteligência definitivo, cuja origem era congênita. Para Esquirol, 

o déficit era global e definitivo, decorrente de lesões cerebrais. Entretanto, diferenciava a 

idiotia da loucura: para ele, a idiotia estaria ligada a um déficit intelectual, e a loucura seria 

uma dissociação das faculdades mentais (Dias, 2012). Esquirol via a loucura como uma 

afecção cerebral crônica e que tinha como característica distúrbios de sensibilidade, da 

inteligência e da vontade. A idiotia, para Esquirol, não era uma doença, e sim uma condição 

mental que necessitava de um precário desenvolvimento mental, o que impossibilitava a 

educação formal. Segundo Esquirol, a idiotia começa com a vida ou na idade que precede o 

desenvolvimento integral das faculdades intelectuais e afetivas. Os idiotas são os que devem 

ser durante todo o desenrolar de suas vidas (Bercherie, 2001, p. 130).  

No que diz respeito ao segundo período de estruturação da clínica da criança, a 

segunda metade do século XIX teve como grande importância a primeira geração de tratados 

da Psiquiatria Infantil, a destacar a de Kraepelin (1880). O interesse da Psiquiatria em meados 

do século XIX se detinha em classificar as psicoses infantis a partir de modelos nosográficos 

da Psiquiatria do adulto, e quando as psicoses eram consideradas passíveis de tratamento, 

eram propostos métodos educacionais. Consagrou-se assim, o segundo grande período da 

estruturação da psiquiatria que se caracterizou 

 

pela constituição de uma clínica psiquiátrica da criança que é, essencialmente, o 

decalque da clínica e da nosologia elaboradas no adulto durante o período 

correspondente. É a época que de fato se constitui a clínica clássica em psiquiatria 

do adulto, na direção de uma mutação impressa à abordagem clínica de Falret e seu 

aluno Morel. (Bercherie, 2001, p. 133)  

 

No final do século o psiquiatra alemão Emil Kraepelin, publicou um trabalho no qual 

agrupou uma classe de pacientes que apresentavam características semelhantes, como 

extravagância, impenetrabilidade, e teriam sido afetados de maneira prematura. Segundo 

Gontijo (2008), Kraepelin acreditava que a estrutura psíquica desses sujeitos já possibilitava 

compreender o processo mórbido do início da psicose. Levando em consideração esse 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/17384/1/2014_SueliDeSouzaDias.pdf
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pensamento, Kraepelin fez uma divisão nosográfica que se baseava no modelo médico das 

psicoses crônicas, cujo objetivo era delinear a existência de doenças com etiologia, 

sintomatologia, curso e resultados comuns. Divididos em dois grupos, um era composto pelas 

psicoses maníaco-depressivas e o outro era composto pelo que ficou conhecido como 

demência precoce. Demência precoce, para o psiquiatra, tinha como maior característica a 

fraqueza psíquica progressiva, que ocasionava a deterioração intelectual em sujeitos jovens. 

Para Kraepelin, quem sofria de demência precoce padecia de um debilitamento psíquico e 

distúrbios profundos da afetividade (Ey, 1969, p. 535), ou seja, havia aí um entendimento de 

que existia um déficit psíquico, e não mais um déficit intelectual. Kraepelin denominou a 

debilidade psíquica e os distúrbios profundos da afetividade de Demência Precoce, pois seus 

sintomas – alucinações, perturbações, e sintomas catatônicos, entre outros, eram 

característicos (Marfinati e Abrão, 2014) – e acometiam os sujeitos muito cedo na vida, ou 

seja, na infância. Seria compreendida como fraqueza psíquica progressiva que desenvolveria 

uma deficiência psíquica em pessoas mais novas.  

Segundo Mário Pereira (s/d), Kraepelin desenvolveu sua teoria acerca da demência 

precoce ao longo das edições de seu Tratado de Psiquiatria de forma mais notável a partir da 

quinta edição, em 1896. Nesse Tratado, Kraepelin colocou uma ênfase maior na dimensão 

evolutiva como critério nosográfico e não mais na descrição sistemática e rigorosa dos casos 

clínicos. Essa passou a ser a metodologia fundamental kraepeliniana. Dessa forma, as 

enfermidades mentais passaram a ser delimitadas de acordo com a evolução, a história de 

cada enfermidade.  

Em 1899, a sexta edição publicada do Tratado de Psiquiatria trouxe uma nova maneira 

de entender a demência precoce; ela passou a agrupar formas clínicas cujo fator em comum 

para nomear uma única doença era a precocidade do aparecimento, bem como o 

embrutecimento intelectual irreversível. Assim, a demência precoce passou a nomear um 

único e específico grupo clínico (Pereira, s/d). A formulação desse conceito de demência 

somente foi possível a partir da distinção entre as formas congênitas e as formas adquiridas. 

Com esse novo conceito, a idiotia passou a não ser mais o único problema mental infantil 

(Silveira, 2009). 

Em 1896, Kreapelin propunha que as doenças psiquiátricas fossem causadas por 

desordens genéticas e biológicas; era a partir do conhecimento de estruturas psicológicas que 

se saberia o início das psicoses.  

Kreapelin observou que alguns de seus pacientes jovens sofriam um “enfraquecimento 

psíquico” depois de períodos psicóticos, mas não necessariamente tornavam-se dementes. Ele 
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também afirmava que havia uma vasta mutabilidade e, portanto, nenhum conjunto dos 

sintomas poderia caracterizar qualquer patologia mental, sendo que o curso e o desfecho da 

doença eram as vias de regra para tal fim. Pode-se dizer que a esquizofrenia tem origem no 

conceito de demência precoce proposto por Kraepelin na quarta edição do seu Tratado. O 

autor separou a concepção de paranoia e parafrenia da forma paranoide de demência precoce, 

objeções vindas da escola francesa, fazendo um recorte do campo das esquizofrenias e das 

psicoses delirantes crônicas (Elkis, 2000). 

Em 1906, Sante de Santis apresentou o conceito de Demência Precocíssima e esta 

teve uma descrição autônoma feita por Heller no mesmo ano. Então, Demência Precocíssima 

tratava-se de um estado de lentidão e indiferença, apresentando sintomas de negativismos, 

oposição, ansiedade, cólera, assim como uma desagregação da linguagem e transtornos 

motores, agitação, estereotipias, entre outros, em crianças a partir de 3 anos que até então 

haviam tido desenvolvimento normal. Para Santis, portanto, esse estado era uma forma ainda 

mais precoce de demência, ou seja, encontrava-se presente em crianças, e não em 

adolescentes, como no caso da demência precoce, que escapavam do diagnóstico de idiotia 

(Marfinati & Abrão, 2014; Bercherie, 2001).  

De acordo com Oscar Cirino (2001), Eugene Bleuler, mesmo reconhecendo que a 

demência precoce descrita por Kraepelin constituía um verdadeiro conceito de enfermidade 

mental, não concordava com a severidade de sua evolução e não concordava de que seria uma 

única “afecção”, mas sim um grupo que teria um núcleo psicopatológico comum. Portanto, 

Bleuler tratou de substituir os critérios empíricos evolutivos utilizados por Kraepelin por 

critérios psicopatológicos. Tratava-se, deste modo, de uma teoria de doença. De acordo com 

esse modelo e pensamento, a demência precoce e a demência precocíssima foram 

renomeadas de esquizofrenia infantil. Em 1911, Bleuler publicou uma obra intitulada 

Demência precoce ou o grupo das esquizofrenias que fundou a visão contemporânea sobre 

essa psicose e, assim, preparou a condição necessária para a elaboração do conceito de 

autismo. 

Seguindo em direção de uma psicopatologia, as doenças mentais passaram a ser 

consideradas constitucionais e não adquiridas. O interesse geral dos psiquiatras se restringia a 

registrar e classificar as psicoses infantis. As doenças mentais infantis, então, eram 

classificadas seguindo a nosografia psiquiátrica do adulto. Assim, as crianças eram 

consideradas “adultos em miniatura” e por isso não eram favorecidos com métodos distintos 

dos adultos. Emil Kraepelin e Eugène Bleuler, a partir desse momento, reconheceram que 

muitos de seus pacientes, desde a infância, já apresentavam sintomas psicóticos e ratificaram 
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doenças psiquiátricas em crianças (Abramovitch, 2001), abrindo caminho para o terceiro 

período. 

O terceiro período, de acordo com Marfinati e Abrão (2014), se iniciou no ano de 

1930 e se desenvolve até os dias atuais, podendo ser entendido como o marco do nascimento 

da clínica psiquiátrica propriamente infantil. A Psicanálise teve forte influência nos conceitos 

elaborados por Bleuler, possibilitando um novo olhar para o sofrimento psíquico infantil até 

então proposto. Até esse período, a falta de interesse a respeito das patologias infantis se 

estendia dos pediatras aos psiquiatras, que não estavam muito familiarizados com o tema. As 

discussões na Pediatria se restringiam a aventar questões de causas orgânicas e não 

mencionavam fatores psicológicos, ambientais e intelectuais. Pode-se afirmar que o 

desenvolvimento de princípios genéticos levou a Psiquiatria Infantil a se desligar da noção de 

réplica em miniatura, criando uma especialidade – a Psiquiatria Infantil – dentro de uma 

especialidade. Dessa forma, de acordo com Kanner, em 1928, na edição de um dos textos de 

pediatria mais lidos na época, parece não existirem problemas pessoais nas crianças, pois os 

fatores emocionais, intelectuais e ambientais são ignorados (1966, p. 46). Somente a partir 

de 1930 que se começou a ter maior interesse de incluir na Psiquiatria os problemas 

enfrentados pela criança.  

O terceiro período também tem como característica, segundo Oscar Cirino (2001), a 

influência da teoria psicanalítica sobre a clínica patológica infantil, o que encaminhou para 

uma estruturação e ampliação. Foi a partir desse momento que se passou a conceber a 

infância como tendo uma ordem própria de existência e racionalidade (Cirino, 2001, p. 88). 

Ainda, segundo o autor, a perspectiva em relação à criança é invertida, ou seja, a criança 

passou a esclarecer as questões sobre o devir dos adultos. Podemos destacar que o início da 

clínica psicanalítica infantil se deu com o relato do Caso Hans, publicado por Freud, no artigo 

“Análise de uma fobia em um menino de cinco anos”, de 1909. Pode-se dizer que esse caso 

foi a primeira tentativa de trabalhar analiticamente com crianças. Freud buscava fundamentar 

sua tese presente nos Três Ensaios sobre a sexualidade infantil (1905) de que as neuroses 

tinham sua causa na sexualidade infantil. O relato de Freud sobre o tratamento da fobia do 

Pequeno Hans tornou-se caso referência para alguns psicanalistas interessados na prática com 

crianças. Entretanto, não era unânime: alguns psicanalistas rejeitavam esse “caso modelo”, 

pois afirmavam que o tratamento de Hans tinha sido realizado em condições especiais: Freud 

incumbiu ao pai de Hans o papel de analisar e educar. Na década de 1920, portanto, Anna 

Freud e Melanie Klein, a partir da fundamentação teórica freudiana, buscaram sistematizar 

um método psicanalítico para crianças (Calzavara, 2012; Priszkulnik, 1995).  
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Como falado anteriormente, a clínica infantil se estruturou propriamente a partir de 

1930 e, como destaca Bercherie (2001), a psicanalista Melanie Klein teve um papel de dupla 

importância: foi importante para a estruturação da psiquiatria infantil sendo que seu trabalho 

clínico com crianças serviu de referência aos demais profissionais bem como o seu relato do 

Caso Dick, publicado na obra intitulada Contribuições à Psicanálise (1930) foi de suma 

importância para a Psicanálise pois considera-se até hoje, o primeiro caso tratado pela práxis 

psicanalítica. Segundo Barroso, a clínica kleiniana deu lugar à sensibilidade ao real da 

psicose infantil, [...]. Melanie Klein incentivou os analistas a se ocuparem do psicótico. 

Introduziu no campo teórico uma noção para balizar as questões clínicas da transferência 

[...] (2014, p. 25).  

O Caso Dick de Melanie Klein3 possibilitou valiosas contribuições para a 

compreensão da psicose na infância e foi um marco importante para a época, trazendo 

discussões acerca da insuficiência da clínica no modelo adulto, já que a psicanalista foi contra 

o diagnóstico de demência precoce de Dick (Cirino, 2001). 

Seguindo para uma conclusão, podemos afirmar, a partir do percurso feito, que 

enquanto a Psiquiatria Infantil permaneceu à sombra da Psiquiatria do adulto, ela se 

apresentou como uma disciplina menor, utilizando metodologia adultomorfa e considerando a 

criança um homem em miniatura. A Psiquiatria Infantil encontrou seus próprios métodos, 

principalmente ao comparar as crianças com as próprias crianças e se desligou da Psiquiatria 

do adulto e da Pediatria. Este movimento de retomada é de extrema importância, portanto, 

para compreender a origem do termo autismo e assim como afirma Barroso, a aliança da 

psiquiatria infantil nascente na década de 30 com a psicanálise do ego norte-americana e a 

psicologia do desenvolvimento deu lugar à investigação da psicose infantil com a produção 

de uma categoria clínica até então inédita, isto é, o autismo (2014, p. 28). Foi a partir dessa 

evolução de conceitos e desenvolvimento da clínica infantil que foi possível a Kanner 

descrever o autismo como síndrome única. Assim, vamos passar a dar maior destaque ao 

conceito de autismo e sua evolução nos estudos referentes ao tema, buscando destacar o 

                                                
3 Melanie Klein foi uma importante psicanalista pós-freudiana austríaca. Inaugurou concomitantemente com 

Anna Freud, na década de 1920, a Psicanálise com crianças. Entretanto, possuíam posições teóricas e clínicas 

distintas. Destacamos aqui Melanie Klein e o relato de experiência do Caso Dick por sua vasta importância. No 

que cabe aqui neste capítulo, a sua devida relevância se apresenta principalmente por ser um divisor de águas 

para a clínica infantil, por trazer questionamentos frente ao diagnóstico utilizado na época e consequentemente 

sua magnitude para a estruturação da Psiquiatria Infantil enquanto especialidade. Faremos uma discussão mais 

detalhada de Melanie Klein e o Caso Dick em uma seção separada mais à frente pois novamente se apresentam 

em dupla importância: para Psicanálise infantil como também para a clínica do autismo. Na presente pesquisa, 

por questões de tema, não iremos nos ater às teorias e à clínica de Anna Freud, mesmo sabendo de sua 

contribuição importante e controversa para a clínica psicanalítica infantil. 
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modo como a conceituação de autismo infantil se originou inserido nesse panorama 

psiquiátrico. Pode-se dizer que a trajetória de investigações e acontecimentos acerca da 

loucura na criança está circunscrita no percurso da conceituação do autismo.  

 

2.2 Do autoerotismo ao autismo 

 

O termo autismo foi elaborado, em 1911, pelo psiquiatra Eugene Bleuler para delinear 

um dos sintomas da esquizofrenia. Bleuler não concordava com a evolução inexorável para a 

demência precoce elaborada por Kreapelin, renomeando o quadro com um novo conceito: a 

esquizofrenia. Bleuler acreditava que o diagnóstico de demência não se aplicaria a todos os 

casos, já que a deterioração não aparecia precocemente, sendo necessário rever o próprio 

nome da doença. Ele apresentou uma nova maneira de pensar além das dimensões descritivas 

apresentadas por Kreapelin, pois acreditava que aqueles que eram afetadas pela esquizofrenia 

apresentavam processo de deslocação que desintegra sua capacidade “associativa” o qual, 

alterando seu pensamento, os mergulha em uma vida “autista”, cujas ideias e sentimentos 

são – como no sonho – a expressão simbólica dos complexos inconscientes (Ey, 1969, p. 

535). Bleuler teve influências do instrumental teórico e metodológico fornecido pela 

Psicanálise freudiana, o que possibilitou colocar em referência o fenômeno central desses 

estados mentais: a ruptura, a cisão do eu.  

Em uma carta datada de 13 de maio de 1907, Freud explica como Bleuler chegou ao 

termo “autismo”: Bleuler não concordava com o conceito de autoerotismo, conceito 

desenvolvido tanto por Havelock Ellis (1898) quanto pelo próprio Freud (1905), pois 

considerava seu conteúdo muito sexual e sentia falta de clareza em sua definição e em seus 

efeitos psicológicos. Mesmo assim Bleuler se valeu do conceito de autoerotismo elaborado 

por Freud para auxiliar em seus estudos sobre a demência precoce. Freud definiu 

autoerotismo como um comportamento sexual infantil no qual o sujeito encontra prazer 

somente no próprio corpo. Mesmo sentindo falta de uma definição mais clara, Bleuler fez uso 

do conceito freudiano, entretanto, retirou o termo “eros”, restando a palavra “auto-tismo”, 

tendo como significado “de si mesmo” e preferiu, então, chamar de autismo, definindo-o 

como o desapego da realidade, acompanhado de uma predominância da vida interior. Bleuler 

propôs também uma concepção dinâmica da doença mental ao afirmar que o sintoma 

fundamental era a dissociação do psiquismo e não a evolução para a deterioração psíquica 

(Pereira, s/d; Silveira, 2009; Gontijo, 2008). 
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Bleuler acreditava que havia um mergulho em uma vida autística por parte dos 

sujeitos que eram afetados por uma incapacidade associativa. As ideias e os sentimentos eram 

percebidos por meio da expressão simbólica dos complexos inconscientes. Ele tinha forte 

influência da Psicanálise e essa influência definiu a visão e a compreensão da Psiquiatria 

acerca do sofrimento psíquico infantil. O propósito de Bleuler era definir o fundamento 

psicopatológico da esquizofrenia. No entanto ele buscou ir além dos conjuntos 

sintomatológicos regulares estabelecidos por Kraepelin e estava interessado em descobrir os 

mecanismos da doença para além das descrições, contribuindo para a inclusão teórica dos 

aspectos psicológicos da vida do esquizofrênico. Assim, proporcionou uma revolução na 

doutrina kreapeliniana, superando-a em diversos planos fundamentais, inclusive o 

terminológico. Ou seja, podemos dizer que Kreapelin descreveu uma entidade clínica sem 

definir seus sintomas patognomônicos e Bleuler preocupou-se em definir tais sintomas, 

determinando essa patologia como um grupo das esquizofrenias (Elkis, 2000; Pereira, s/d; 

Silveira, 2009). 

Bleuler propôs a reestruturação do quadro clínico denominado esquizofrenia que, até 

então, era conhecido como demência precoce. Assim, a esquizofrenia passou a ser entendida, 

a partir de Bleuler, como uma espécie de ruptura com a realidade e apresentava um tipo de 

delírio autista. A esquizofrenia nomeava um grupo de psicoses que exprimiam um curso que 

poderia ser crônico ou intermitente, podendo deter-se ou retroceder em qualquer etapa, mas 

não permitiria uma restituição completa em relação a um estado anterior. A partir de suas 

observações, pôde-se concluir que, em contraste com os quadros orgânicos na esquizofrenia, 

era possível encontrar a memória e a consciência intactas. No entanto, as alterações das 

funções de associação e afeto acabariam alterando a relação do sujeito diagnosticado com 

esquizofrenia com o mundo, tornando-o apático e distante. Esse desapego à realidade foi 

denominado por Bleuler de autismo. O autismo, assim, era uma elaboração secundária 

pertencente ao quadro de esquizofrenia em que havia uma constituição de um mundo 

autístico. Ou seja, o autismo era considerado um sintoma da esquizofrenia, que levava a um 

ensimesmamento psicótico, a tal ponto que tornaria o sujeito incapaz de qualquer contato 

com o seu redor. É a partir desse momento que pode se dizer que o termo autismo foi usado 

inicialmente (Silveira, 2009; Gontijo, 2008).  

O tratamento da loucura foi transformado por Bleuler, sendo ele o primeiro psiquiatra 

a propor o pensamento freudiano ao saber psiquiátrico, bem como tinha como objetivo 

mostrar que o médico poderia dar sentido à fala aparentemente ilógica do esquizofrênico, 

desde que o ouvisse com atenção e não apenas o medicasse, ou seja, desde que não o 
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desconsiderasse enquanto falante (Gontijo, 2008, p. 25). Bleuler colocou como foco o relato 

de seus pacientes e, assim, rompeu com o modelo clássico da Psiquiatria e modificou a 

maneira de compreender a psicose para além da noção deficitária, possibilitando um espaço 

de escuta para o sujeito. Demonstra-se, dessa forma, a influência da Psicanálise nas 

contribuições de Bleuler, que além de abrir espaço para a escuta do sujeito em sofrimento 

psíquico possibilitou a discussão a respeito da psicose na infância, noção específica 

introduzida por ele em substituição ao conceito kreapeliano de demência precoce, e 

principalmente a produção de uma categoria inédita: o autismo. 

Entre 1911 – ano em que Bleuler formalizou o termo de autismo e o utilizou pela 

primeira vez para dizer de um sintoma na esquizofrenia – e o ano de 1943 –, ano que Kanner 

separou o autismo como síndrome única –, podemos afirmar que o ano de 1930 é o marco da 

estruturação da clínica psiquiátrica infantil (Bercherie, 2001), e é nesse ano que Melanie 

Klein apresentou o Caso Dick, importante caso que abriu portas para a discussão sobre a 

psicose infantil. Melanie Klein se distanciou da noção descritiva dos fenômenos e apresentou 

uma postura diferenciada, centralizada na escuta clínica da criança. Veremos a seguir a 

importância da clínica da psicanalista e como o Caso Dick ainda é importante para a clínica 

psicanalítica do autismo. 

 

2.3 A clínica psicanalítica da criança: a importância da clínica de Melanie Klein 

 

A Psicanálise influenciou, como apontado anteriormente, de maneira impactante a 

clínica psicopatológica infantil, direcionando seu olhar para a criança de forma diferenciada. 

Esse destaque na história é feito por Bercherie (2001). Entretanto, a clínica infantil 

psicanalítica se estabeleceu, em 1920, à luz das teorias freudianas, a partir do trabalho de 

duas psicanalistas, Anna Freud e Melanie Klein. Como citado anteriormente, não iremos nos 

ater às contribuições de Anna Freud, mesmo sabendo de sua importância para a clínica 

psicanalítica infantil. Melanie Klein, psicanalista austríaca pós-freudiana, apoiada nos 

conceitos freudianos, os quais fundamentaram sua clínica, elaborou seu próprio método de 

tratamento analítico infantil, amparado em jogos, brinquedos, desenhos, buscando preservar 

os princípios fundamentais da Psicanálise na clínica infantil (Priszkulnik, 1995). Em 1930, 

Melanie Klein publicou um importante relato de caso, o Caso Dick e, nesse momento, sob a 

discordância do diagnóstico de demência precoce de Dick, trouxe à tona a insuficiência da 

clínica no modelo adulto, modelo utilizado até aquele momento. Mesmo que a conceituação 

do autismo como síndrome única e distinta da esquizofrenia e dos quadros de demência 
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precoce tenha sido desenvolvida somente em 1943, com Leo Kanner, pode-se falar que o 

Caso Dick foi o primeiro caso de psicose na infância tratado pela Psicanálise. O trabalho 

clínico de Melanie Klein com crianças serviu de referência aos demais profissionais que se 

dedicaram à clínica infantil.  

No capítulo “A importância da formação de símbolos no desenvolvimento do Ego” 

em sua obra intitulada Contribuições à Psicanálise (1930), Melanie Klein apresentou o relato 

do Caso Dick, sendo esse um relato de experiência em que a analista buscou compreender, a 

partir da sua clínica, a arcaica inibição no desenvolvimento do ego em Dick. 

Dick foi diagnosticado com demência precoce pelo psiquiatra Dr. Forsyth e 

encaminhado para Melanie Klein para tratamento psicoterápico. Para ela, Dick não se 

encaixava no diagnóstico feito pelo psiquiatra, ou seja, não se encaixava nas classificações de 

demência precoce elaborado por Kreapelin, pois o seu traço fundamental era uma inibição de 

desenvolvimento, e não uma regressão. Podemos afirmar, aqui, que já havia uma discussão a 

respeito da insuficiência da clínica amparada no modelo adulto. Melanie Klein faz uma 

denúncia dessa insuficiência ao ir contra o diagnóstico do psiquiatra. Segundo a psicanalista, 

Dick apresentava características distintas de outros casos já relatados até então sobre crianças 

ensimesmadas, entretanto, chegou a afirmar em seu texto que a esquizofrenia era mais 

comum do que se previa (Klein, 1930/1981).  

O paciente de Melanie Klein era uma criança de 4 anos que tinha uma enorme 

pobreza de vocabulário e em seu desenvolvimento intelectual, quase não havia uma 

adaptação à realidade e nem de suas relações emocionais com o seu ambiente. Dick era 

carente de afeto e ignorava tanto a presença quanto a ausência da mãe; quase não 

demonstrava interesses, não brincava e não tinha contato com o seu meio. Ele emitia sons que 

eram quase impossíveis de ouvir e repetia com frequência ruídos. Falava muito pouco, mas 

quando falava usava de forma errada seu vocabulário. Segundo a psicanalista, a criança tinha 

um comportamento muito diferenciado de uma criança neurótica, a expressão do olhar e rosto 

de Dick era fixa, ausente e de desinteresse. Mas, para Klein, o comportamento de Dick 

carecia de sentido e de propósito, e não tinha relação com nenhum afeto ou angústia 

(1930/1981, p. 300). Dick apresentava uma quase ausência da fala, falta de relação afetiva, 

ensimesmamento e desinteresse pelos brinquedos, não manifestava qualquer tipo de afeto; 

para tanto havia um grande desafio inicial para analisá-lo. Entretanto, para Klein, a 

dificuldade incomum que ela teve de enfrentar na análise não foi a incapacidade de Dick em 

se expressar verbalmente, e sim o simbolismo dele que não estava desenvolvido. Ele não 

apresentava nenhuma relação de afeto ou simbólico com os objetos, ou seja, não era visto no 



31 
 

 

seu comportamento atos casuais influenciados pela fantasia; não podia dizer que seu 

comportamento apresentava representações simbólicas (Klein, 1930/1981). 

O paciente apresentava um vocabulário limitado e incorreto. Ao usufruir das palavras, 

deformava-as e as empregava de maneira errada, mesmo quando em outros momentos 

utilizava essas palavras de maneira correta. Melanie Klein afirmou que a criança não 

apresentava desejo de se fazer compreender e não procurava compreender outras pessoas nem 

se comunicar com elas. Segundo ela, a criança apresentava uma atitude negativa. Assim, 

havia um obstáculo fundamental para estabelecer contato com a criança e Melanie Klein 

utilizou desse obstáculo para iniciar a sua análise com Dick. Segundo Jacques Lacan 

(1953/2009), Klein abdicou de toda a técnica, não desenvolveu nenhuma interpretação por ter 

o mínimo de material para trabalhar. Assim, a psicanalista pegou um trem de brinquedo 

grande e outro pequeno e os nomeou trem do papai e trem do Dick, respectivamente. A 

criança se pôs a brincar com o trem pequeno e o fez rodar até a janela e pronunciou a palavra 

estação. Klein explicou para Dick, Estação é a Mamãe; Dick está entrando na Mamãe 

(Klein, 1930/1981, p. 303). Ele refugiou-se então em um lugar escuro e apresentou nas 

sessões seguintes angústias e, pela primeira vez, demonstrou apelo pela analista. Melanie 

Klein afirmou que, simultaneamente com a aparição da ansiedade, surgira um sentimento de 

dependência, primeiramente comigo e, a seguir, com a ama-seca; ao mesmo tempo, começou 

a interessar-se pelas palavras tranquilizadoras (1930/1981, p. 304). 

Segundo Lacan (1953/2009), a criança já estava situada na linguagem, ela apresentava 

certos elementos do aparelho simbólico. Se não, Dick não conseguiria compreender4 a 

analista. Inicialmente, a criança não dispõe do recurso da simbolização para nomear, 

significar e inscrever psiquicamente suas vivências precoces, entretanto, Melanie Klein 

buscou introduzir a verbalização na criança, ela simbolizou uma relação afetiva, a de um ser, 

nomeado, com um outro. Ela chapou a simbolização do mito edipiano, para chamá-la pelo 

seu nome (Lacan, 1953/2009, p. 117). É a partir desse momento que Dick apresentou uma 

primeira comunicação no sentido técnico do termo, verbalizou um primeiro apelo, um apelo 

verbalizado que comportava uma resposta. Melanie Klein propiciou a Dick um pequeno 

simbolismo, a partir do qual a criança passou a simbolizar a realidade a sua volta. Segundo 

Lacan (1953/2009), Klein abriu as portas do inconsciente de Dick. 

Para Melanie Klein, a razão da inibição incomum do desenvolvimento de Dick era o 

fracasso das etapas primitivas, havia uma incapacidade constitucional para tolerar a angústia. 

                                                
4 O termo compreender é utilizado aqui para designar o entendimento da criança diante da intervenção da 

analista como uma tentativa, uma possibilidade de significação. 
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A esfera genital começou a desempenhar o seu papel de maneira muito precoce, produzindo 

uma identificação prematura com o objeto, o que possibilitou a formação de uma defesa 

igualmente prematura contra o sadismo. O ego tinha parado de desenvolver sua vida de 

fantasia e sua relação com a realidade. Melanie Klein propunha que no desenvolvimento 

mental há uma primeira etapa essencial na qual se ativa o sadismo em cada uma das diversas 

fontes do prazer libidinoso. Ela apoiou-se no mito edipiano para denominar a fase sádica 

vivida por Dick. Para a analista, o excesso de sadismo desperta a angústia e põe em 

movimento os mecanismos mais primitivos do ego (Klein, 1930/1981). 

Melanie Klein conseguiu chegar ao inconsciente de Dick por meio dos rudimentos da 

vida de fantasia e de formações simbólicas que se apresentavam precariamente. Segundo 

Michele Faria (2011), a falta de relação simbólica, apesar de se mostrar um obstáculo 

fundamental na análise, fez Melanie Klein apostar em iniciar o contato com a criança, 

buscando tirar Dick desse estado de isolamento e indiferença. Já que ele não se interessava 

por nenhum jogo ou brinquedo, Klein elaborou um jogo a partir do interesse de Dick por 

trens. O resultado obtido foi uma diminuição de sua angústia latente, de modo que certa 

quantidade de ansiedade pôde se manifestar. 

A intervenção feita por Melanie Klein enraizou em Dick um Édipo que aparece como 

referência imaginária. Para Faria (2011), o inconsciente de Dick se apresentava como um 

inconsciente sem bordas, um inconsciente à superfície. O que se buscou na análise como 

efeito foi introduzir bordas. E é a partir da intervenção verbalizada de Melanie Klein que foi 

possível enxertar elementos da linguagem para Dick. É nesse momento que ocorre a junção 

entre a linguagem e o imaginário do sujeito, a partir da introdução da verbalização no sujeito 

feita por Melanie Klein. A criança passa para uma organização na qual o sujeito pode fazer 

agir o imaginário e o real e conquistar o seu desenvolvimento (Lacan, 1953/2009, p. 103). 

A partir de Melanie Klein, muito se desenvolveu sobre autismo em Psicanálise. Cada 

produção teve como base o seu tempo e o seu contexto. De acordo com Barroso (2012), a 

clínica kleiniana possibilitou e incentivou analistas a trabalharem com a psicose, favorecendo 

a abordagem da psicose infantil, dando lugar ao real da psicanálise infantil com o Caso Dick. 

Ela introduziu no campo teórico uma noção que demarcou as questões clínicas da 

transferência a partir de uma identificação projetiva como mecanismo esquizoide. A partir da 

década de 1930, a criança passou a se desvencilhar de sua condição de miniatura do adulto e 

os profissionais, tanto pediatras quanto psiquiatras, passaram a ter maior interesse na 

patologia da infância. Pode-se afirmar que a Psiquiatria clínica infantil se estruturou tendo 

influência da Psicanálise, o que possibilitou uma nova maneira de ver a loucura, uma causa 
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diferente da orgânica, sendo considerados fatores tais como o desenvolvimento, o ambiente 

familiar, a história, a personalidade e tinha como base a teoria freudiana, que afirmava que a 

causalidade da psicose era tangenciada por um conflito psíquico infantil. Portanto, desde 

1930, as ideias psicanalíticas possibilitaram ampliar e estruturar de fato a Psiquiatria Infantil 

(Marfinati & Abrão, 2014; Barroso, 2012). No caso Dick, apesar da estrutura diagnóstica não 

ser bem definida, vemos sintomas que somente na década de 1940 serão referidas sob o 

desenvolvimento da síndrome autismo – isso nos permite avaliar que mesmo antes do 

isolamento da síndrome a Psicanálise estava às voltas com o seu diagnóstico e tratamento.  

 

2.4 A síndrome autística de Kanner 

 

O autismo foi descrito pela primeira vez como síndrome por Léo Kanner em seu 

artigo denominado “Os Distúrbios Autísticos de Contato Afetivo” em 1943. A partir desse 

momento, Kanner impactou a clínica infantil ao fazer um estudo com onze crianças com 

diferentes sintomas e características, tendo diagnósticos diferentes. O impacto da tese de 

Kanner foi modificar o estatuto do autismo separando-o da esquizofrenia, estabelecendo-o 

como uma entidade diagnóstica independente, com base no seu início muito precoce e 

separando-o da deficiência mental. A partir de Kanner, o autismo foi elevado ao estatuto de 

constelação diagnóstica particular (Barroso, 2012, p. 24). Segundo Kanner, as características 

em comum encontradas entre as crianças atendidas formavam uma “síndrome única” que até 

aquele momento não tinha sido descrita (Kanner, 1943). 

Kanner, em sua observação pôde perceber que as crianças não se enquadravam nas 

categorias psiquiátricas preexistentes e as delineou sob características comuns de uma nova 

entidade clínica que é nomeada a partir de um dos sintomas da esquizofrenia: o autismo. As 

crianças não conseguiam se comunicar entre si, e quando o faziam reproduziam uma fala 

ecolálica e apresentavam movimentos estereotipados. As poucas falas pronunciadas pelas 

crianças eram desprovidas de qualquer sentido, fora do universo comunicacional. Para 

Kanner, havia uma incapacidade de estabelecer relações desde o princípio da vida, sendo este 

o sintoma patognomônico do autismo (Kanner, 1943). Segundo Kanner, 

 

Os traços característicos consistem num profundo retraimento do contato com 

pessoas, num desejo obsessivo de preservar a uniformidade, numa relação 

habilidosa com objetos, na preservação de uma fisionomia inteligente e absorta, e 

ou no mutismo ou no tipo de linguagem que não parece pretender servir ao objetivo 

da comunicação interpessoal. [...] Quando observamos uma criança dessas por um 

longo período, torna-se evidente que, a menos que esteja completamente só, a maior 
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parte de suas atividades é consagrada à tarefa grave, solene e sacerdotal de 

manutenção da uniformidade, da identidade absoluta. (Kanner, 1951-1952 citado 

por Bettelheim, 1987, p. 416) 

 

Kanner primeiramente nomeou o autismo como “distúrbios autísticos do contato 

afetivo”. Tratava-se de uma síndrome única em que havia uma incapacidade para construir 

uma relação afetiva e responder aos estímulos do meio. No artigo de 1943, Kanner não 

apresentou a sua definição para o termo “autismo” e utilizou a palavra criada por Bleuler para 

designar a condição patológica em se isolar do ambiente de alguns pacientes, sintoma que 

descreveu a partir da esquizofrenia em 1911. Ele não considerava que seus critérios 

correspondiam inteiramente aos de Bleuler e chegou a afirmar que apesar das semelhanças 

notáveis, em muitos aspectos, este estado difere de todas as outras formas conhecidas de 

esquizofrenia na criança (Kanner, 1943, p. 167). Para Kanner era necessário fazer uma 

diferenciação entre os sintomas descritos da esquizofrenia e do autismo observados por ele. 

Segundo ele, a entrada na esquizofrenia e suas primeiras manifestações, mesmo nos casos 

mais precoces, eram presenciadas a partir dos 2 anos de idade; havia uma mudança gradual 

no comportamento da criança. As crianças observadas por ele apresentavam, diferentemente, 

um fechamento extremo, elas pareciam não reagir a nada que vinha do mundo externo desde 

o começo da vida, ou seja, não se tratava de um rompimento de relações que teriam sido 

estabelecidas previamente, mas um fechamento autístico desde o nascimento. Para tanto, 

Kanner insistia na especificidade clínica da síndrome autística que tinha com a esquizofrenia 

apenas um elo processual, descrevendo o autismo como sendo algo inigualável e específica 

em sua totalidade (Mazet & Lebovici, 1991, p. 13). 

As crianças que compuseram o estudo possuíam inicialmente o diagnóstico de idiotas 

ou imbecis, seriam fracas de espírito ou surdas. Kanner observou que, no que diz respeito ao 

laço social, havia uma busca de um isolamento profundo e uma grande necessidade de não 

serem perturbadas; tudo que era trazido pelo outro, tudo que alterasse seu meio, era entendido 

como uma intrusão assustadora. A partir desse momento, Kanner passou a se distanciar dos 

diagnósticos prévios das crianças e pôde perceber que elas eram dotadas de boas 

potencialidades cognitivas (Kanner, 1943, p. 165), pois apresentavam um excelente 

vocabulário, uma excelente memória, possuíam grande capacidade de decorar poemas, 

nomes, músicas, podiam se lembrar de sequências e esquemas complexos e quando eram 

deixadas sozinhas com seus objetos demonstravam um ar de tranquilidade (Kanner, 1943). 

Kanner pôde observar que a linguagem para essas crianças não servia para transmitir 

mensagens a outras pessoas, e sim para nomear objetos; formular frases, utilizar palavras 
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longas e às vezes incomuns. A linguagem para as crianças autistas não havia um significado 

específico. As palavras tinham um sentido único e inflexível, literal, não sendo utilizado de 

outra forma senão a conotação primeira. Havia uma ausência de frases espontâneas e os 

pronomes eram repetidos conforme tinham escutado pela primeira vez. Segundo Kanner, a 

linguagem – que não era utilizada por essas crianças para comunicar – , desde o início, foi 

consideravelmente desviada para se tornar um exercício de memória independente, sem 

nenhum valor semântico nem conversacional, ou comportando graves distorções (Kanner, 

1943, p. 168). Cabe aqui apontar as semelhanças entre o Caso Dick e as observações 

delineadas anos mais tarde por Kanner: em seu relato, citado anteriormente, Melanie Klein 

afirmou que Dick usufruía das palavras não para se comunicar, a criança não queria se fazer 

compreender e, portanto, deformava as palavras ou as empregava de maneira errônea. Dick 

emitia sons e repetia com frequência ruídos, apresentava quase uma ausência da fala 

espontânea. Segundo Vorcaro e Lucero (2010, p. 152), o autor Di Ciaccia (2005) faz uma 

distinção entre a fala do autista com as demais, pois ela, a fala do autista, por não ter valor de 

comunicação, revela-se uma estrutura de gozo mortífero e que se encontra em excesso: A fala 

serve para gozar e não para dizer (2010, p. 152). É por isso que as autoras afirmam que o 

autista se defende tanto dela quanto do gozo sem regras que retorna no real de seu corpo, 

sem a indução do Nome-do-pai que separa dizer e gozar (2010, p. 152). O autista não é um 

sujeito barrado e, por isso, encarna no real a presença do objeto fantasmático cuja função é de 

preencher a falta do Outro, que tem como consequência uma não entrada no discurso. Dessa 

forma, o significante se apresenta para o autista em sua face real e não simbólica.  

Kanner (1943) chamou a atenção para a alimentação, pois, para ele, esta seria a 

primeira intrusão sentida pela criança. Seis dos onze casos de autismo estudados 

manifestaram distúrbios alimentares durante o primeiro ano de vida. Donald e Paul 

vomitaram durante todo o primeiro ano de vida; Bárbara necessitou ser nutrida por sonda até 

um ano; Herbert, Alfred e John apresentaram problemas alimentares severos desde o início da 

vida. Assim, os distúrbios alimentares e a recusa da alimentação foram interpretados pelo 

psiquiatra como rejeição do mundo exterior por parte dessas crianças. Uma outra intrusão 

relatada e observada foi com relação a ruídos fortes e com objetos em movimento. Segundo 

Kanner, tanto o objeto em movimento quanto o ruído tentavam romper com o isolamento 

dessas crianças. Ao ouvir um barulho, a criança tapava os ouvidos, demonstrando o seu 

incômodo; esse barulho provocava uma reação de horror. Segundo Kanner, as crianças eram 

regidas por uma necessidade de permanência que somente elas poderiam romper; alterações 

de ordem, por exemplo, levavam-nas ao desespero (Kanner, 1943). 
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Nesse ensaio de 1943, portanto, levando em consideração todo o processo de pesquisa 

e observação, Kanner diferenciou o autismo do grupo de esquizofrenias, distanciando da 

concepção de Bleuler, que considerava que o autismo fosse um dos sintomas secundários da 

esquizofrenia. Essa distinção foi possível, pois Kanner levantou uma importante e impactante 

hipótese na Psiquiatria Infantil: embora a pessoa acometida com esquizofrenia se isolasse do 

mundo, a criança autista não conseguia penetrar nele desde o início. Assim, pela primeira vez 

a uniformidade por parte das crianças autistas não é encarada como uma incapacidade para 

atuar, e sim um resultado de uma decisão (Bettelheim, 1987). De acordo com Bettelheim, 

Kanner afirma que, embora o esquizofrênico tente resolver seu problema saindo do mundo 

do qual fez parte e com o qual esteve em contato, nossas crianças comprometem-se 

gradualmente, através de cautelosas tentativas experimentais, num mundo no qual desde o 

início foram totalmente estranhas (1987, p. 417).  

Para Kanner (1943), havia dois sintomas fundamentais que marcavam o autismo: o 

desejo de solidão, podendo ser visto no comportamento uma busca de isolamento profundo; e 

a imutabilidade, presente na intrusão assustadora que o meio externo faz na criança. Nesse 

momento, Kanner ainda via o autismo como uma incapacidade inata de estabelecer contato 

afetivo. Entretanto, no decorrer dos anos, ele deixou de ver o autismo meramente como inato 

e passou a considerá-lo como produto da intenção, variando enormemente as concepções 

etiopatogênicas de sua síndrome, sendo inicialmente considerada uma abordagem inaugural 

psicopatológica, passando para uma aproximação funcional para terminar com uma visão 

biologizante do autismo. Assim, uma síndrome inicialmente psicopatológica vai se tornar 

uma síndrome clínica, à medida que se inclina para uma posição cada vez mais organicista 

(Mazet & Lebovici, 1991; Bettelheim, 1987). 

A perspectiva de Kanner ainda hoje pode ser encontrada no meio médico e 

psicológico, para aqueles que acreditam na hipótese que o autismo tem um processo 

evolutivo deficitário e crônico (Ribeiro, 2005; Tafuri, 2003). O estudo na área do autismo, 

desde as primeiras considerações feitas por Kanner em 1943 até as mais recentes 

formulações, tem sido permeado por debates, discussões e contestações até mesmo dentro da 

área psicanalítica. O autismo desperta tanto interesse pelo fato de que mais de 70 anos se 

passaram desde a sua primeira descrição, sendo que ainda hoje é um campo de pesquisa em 

constante reformulação.  

O autismo é ainda um assunto importante e de destaque que merece ser debatido. Para 

a Psicanálise, o sujeito se constitui a partir de sua posição no mundo, o lugar que a criança 

ocupa na relação familiar e no interior de uma estrutura que é determinante de uma posição. 
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O autismo possui traços que fogem à regra e estes possibilitam inúmeras compreensões e 

interpretações. Para tanto, cabe aqui um questionamento feito por Barroso (2012, p. 23): O 

que leva uma criança a dispensar tão radicalmente e, às vezes, muito cedo, na vida, a sua 

inserção no discurso e na civilização? É o que procuramos compreender e seguimos na 

direção de uma resposta. Para tanto, será apresentado na próxima seção o percurso 

psicanalítico de psicanalistas pós-freudianos, percorrendo o caminho feito por esses autores a 

partir de suas reflexões, elaborações e impasses. Esse percurso servirá como base para 

responder à questão que propomos nesta pesquisa.  

 

2.5 O percurso do conceito de autismo nos pós-freudianos: uma abordagem 

desenvolvimentista 

 

A formulação do conceito de autismo não pode ser separada da história da Psiquiatria 

Infantil. A trajetória de estudos, investigações e acontecimentos acerca da loucura na criança 

está circunscrita no percurso da elaboração do conceito de autismo e a Psicanálise teve um 

importante papel nesse movimento, como destacado nas seções anteriores. Para adentrar na 

perspectiva psicanalítica do autismo propriamente dita, partimos de um ponto fundamental: 

sabemos que a Psicanálise nunca é uma “teoria” que se desenvolve independentemente de 

uma prática. Tampouco é uma “especialidade” à margem ou isolada das outras disciplinas 

clínicas (Laurent, 2014, p. 21). Esse estado mental mobiliza diversos ramos do saber na 

procura de sua causa e, consequentemente, busca compreender esse tema tão complexo. A 

Psicanálise trabalha com a pesquisa clínica se apoiando nessa experiência, nos relatos, no dito 

e nos escritos. É na clínica do singular, de cada caso, que se aprende e que possibilita 

interrogar a própria teoria, podendo trazer sempre novas contribuições. Estudar os efeitos da 

Psicanálise nas crianças autistas, a partir do encontro com esses sujeitos, presentificando suas 

diversidades, possibilita avançar na compreensão desse enigma. É exatamente por isso que 

faremos um percurso psicanalítico na busca de uma compreensão do autismo a partir do 

desenvolver de uma prática clínica, com o objetivo de nos auxiliar em nossa pesquisa: o 

autismo é uma questão clínica ou uma categoria deficitária?  

Deve-se deixar claro que a clínica infantil, inicialmente, encontrava-se influenciada 

pela Psicologia do Eu e apresentava, assim, propostas terapêuticas desenvolvimentistas e 

adaptativas, essa prática tinha como foco os elementos conscientes. Tinha-se claro que, nesse 

momento, para se conhecer e compreender sobre psicopatologia infantil, era necessário 

conhecer o desenvolvimento “normal” humano. Pode-se dizer que havia uma estreita relação 
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entre a clínica psiquiátrica e a psicologia do desenvolvimento e as ditas psicoterapias de base 

analíticas. Inseridos nesse contexto influenciado pela Psicologia do Eu, encontram-se alguns 

psicanalistas pós-freudianos que se aventuraram pela clínica psicanalítica do autismo, como 

Bruno Bettelheim, Margaret Mahler, Donald Meltzer, Serge Lebocivi, Frances Tustin. O 

percurso parte do panorama de buscarmos a elucidação do autismo ao retomarmos os 

registros clínicos iniciais, estudos de casos e teorias desenvolvidas por esses psicanalistas que 

trouxeram suas primeiras importantes contribuições acerca desse tema, apresentando um 

percurso feito que obedecesse à temporalidade de uma produção.  

Esses estudiosos estavam vinculados a uma noção de déficit e buscaram compreender 

o autismo, tendo como base o discurso analítico, mesmo que se distanciando da proposta 

clínica pensada por Freud. Faz-se necessária essa retomada dos estudos desses psicanalistas, 

pois, mesmo com essa noção inicial deficitária, o discurso psicanalítico foi o único que 

tomou o autismo como sujeito exatamente no lugar em que ele se oferece como enigma para 

o Outro (Ev, EMCV & RSMP, 1995, s/p.). O esforço da Psicanálise é articular o singular de 

cada caso ao universal da teoria.  

Tendo como base essa noção ligada ao desenvolvimento, a maturação infantil, 

iniciamos a exposição das teorias dos pós-freudianos com Bruno Bettelheim, que em sua obra 

Fortaleza Vazia – o autismo infantil e o nascimento do eu, publicada em 1967, entendia o 

autismo como uma psicose, como uma retirada, uma ausência de encontro com o outro. O 

outro, para ele, é o semelhante, o outro especular (Gontijo, 2008, p. 32). Essa obra 

sistematiza melhor as concepções de Bettelheim acerca do tema. Apesar de algumas críticas 

serem feitas à sua posição do autismo, principalmente na sua culpabilização dos pais, o autor 

foi o primeiro a demonstrar que por meio da clínica deveria haver esperanças em relação ao 

autismo e, assim, preconizou métodos educativos com base nas noções psicanalíticas para o 

tratamento de crianças autistas. 

O autor acreditava na possibilidade de um encontro primário e que o autismo seria 

uma ausência de encontro com o outro. Esse outro, que retrata Bettelheim, seria o pequeno 

outro, o semelhante, o outro especular; ele acreditava que a dimensão simbólica era ignorada 

e o Outro reduzido ao duplo especular. O autor situava o autismo a partir de um bloqueio do 

desenvolvimento infantil, considerando-o como estágio inicial do desenvolvimento da 

criança: a primeira fase seria de plenitude primordial e pré-verbal, e sem frustração, em que a 

criança e a mãe manteriam uma díade perfeita, na qual nada falta, seria um paraíso perdido 

em que nos é dado tudo o que queremos (Lima, 1995, p. 10). Somente a partir de 

experiências frustrantes é que a criança passaria a tomar consciência de si e dos outros, do eu 
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e do não-eu e que perceberia que nem tudo é plenitude. Bettelheim cria que a criança 

encontrava no isolamento autístico o único recurso que havia para uma experiência 

intolerável do mundo exterior, experiência negativa em relação à mãe e ao mundo vivida de 

forma muito precoce. 

Diferentemente da compreensão de Bettelheim, seguimos com a autora Margaret 

Mahler, contemporânea de Kanner, médica húngara que buscou conceituar a psicose infantil 

a partir da teoria psicanalítica e seus estudos sobre a psicose infantil. A orientação teórico-

clínica de Margaret Mahler tinha como ênfase os interesses tradicionais de pediatras e 

psicólogos de crianças, dando maior enfoque ao desenvolvimento. Ela tinha muito interesse 

em investigar a individualização das psicoses infantis, assim como, também, o 

desenvolvimento patológico na primeira infância. Mahler acreditava que as psicoses infantis 

poderiam ser compreendidas como distorções psicopatológicas de fases normais do 

desenvolvimento do ego e de suas funções dentro da relação mãe-filho. Não acreditava que 

uma afecção tão grave pudesse dominar a vida de crianças em tenra idade. 

Para Margaret Mahler, haveria fatores intrapsíquicos do bebê que estariam sujeitos a 

patologias precoces e estes impediriam o desenvolvimento normal. A psicose, portanto, para 

Mahler, seria uma fixação a uma das fases do desenvolvimento normal, patologizado. 

Somente no segundo ano de vida do bebê que aconteceria o verdadeiro nascimento 

psicológico: há um aumento do investimento no mundo exterior para além da mãe e o olhar 

adquire papel fundamental no mecanismo de verificação do exterior (Paiva, 1995, p. 33). 

Mahler dividiu as psicoses em três fases: Psicose Infantil Autística, Psicose Infantil 

Simbiótica e processo de separação/individuação. A primeira aconteceria quando o ego 

permanecesse indiferenciado, deficiente e rudimentar – a mãe não seria percebida como algo 

do mundo externo, mas como um objeto parcial aparentemente destituído de catexias 

libidinais. As crianças autistas seriam impenetráveis. A segunda fase, a Psicose Infantil 

Simbiótica, tratava-se da perda do objeto simbiótico, uma perda de uma parte importante do 

eu e constituiria como ameaça de autoaniquilamento. A terceira fase, o processo de separação 

e individuação, Mahler caracterizava como uma fase em que ocorre uma transformação da 

necessidade em desejo e, dessa forma, a relaciona com a evolução da percepção, memória, 

cognição e consequentemente da autonomia. A partir da separação, supõe-se uma distinção e 

um afastamento da mãe. Assim, Mahler considerava o autismo como um mecanismo de 

defesa ao medo de perder a identidade, era como privação primordial e não houve, em 

Mahler, uma suposição de estrutura, direcionando o tratamento na direção da cura a partir do 

desenvolvimento da criança.  
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Adotando de uma posição distinta de Mahler, Donald Meltzer descrevia o autismo 

como um mecanismo ligado ao ego. A sua teoria acerca do autismo foi influenciada pelas 

diretrizes indicadas por Melanie Klein e trouxe novas contribuições em relação à vivência das 

crianças autistas, pois Meltzer considerava a criança autista como um ser arcaico por 

excelência (Vieira, 1995, p. 41) – termo que se refere à concepção de déficit do autismo. O 

autor dividia o autismo em autismo propriamente dito e pós-autismo e afirmava que a 

estrutura do autismo propriamente dito era uma estrutura mental caracterizada por um 

mecanismo de dissociação, um estado desmentalizado, ou seja, isolado do objeto, pois se 

encontrava em um estado primitivo: cada fragmento se reduz a seu estado primitivo 

dominado pelo id e por sua economia e dinâmica (Vieira, 1995, p. 41). O momento descrito 

poderia ser reversível, mas para que isso acontecesse era necessário que o analista 

concentrasse a atenção suspensa da criança em seu estado autista para trazê-la ao contato 

transferencial. 

A criança apresentaria graus de atraso mental a partir do tempo que se fixava no 

estado autista, e isso se articularia com a disponibilidade da figura materna. Os fatores que 

propiciaram o estado autista propriamente dito eram intrínsecos à criança. Meltzer 

considerava a dimensionalidade como peça-chave para caracterizar o autismo, e a sua 

concepção era definida em relação à mente em função do espaço. Em sua proposta, 

considerava o mundo do autista como unidimensional, ou seja, tinha o seu centro no self, 

saindo desses impulsos em direção ao objeto. Meltzer buscava com o tratamento uma 

melhora de estrutura mental. Para o teórico, era por meio das intervenções do analista que se 

tornava possível, pela transferência, aceder à estrutura de possibilidades de amarração 

(Vieira, 1995). 

Passando para a concepção de autismo da autora Francis Tustin, deve-se, 

primeiramente, termos a noção de que suas contribuições são de grande importância para o 

campo psicanalítico do autismo. Tustin possibilitou ao longo de mais de 30 anos de trabalho 

clínico uma firme direção para a cura e apresentava uma escuta diferenciada do drama 

silencioso e enigmático que é o autismo infantil (Fernandez, 1995, p. 53). Ela tinha como 

conceito fundamental, que perpassa por todo o seu trabalho, o buraco negro da depressão 

psicótica que funda o sujeito, que até então estava emudecido no autismo. O autismo, 

portanto, seria uma fase inicial de desenvolvimento. 

Inicialmente, Francis Tustin compreendia o autismo como um estado dentro da 

psicose, ou seja, o autismo patológico se esconde por detrás da psicose infantil e a psicose 

infantil tem como característica uma “barreira autística” (Fernandez, 1995, p. 54). Tustin 
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estabeleceu dois tempos para o autismo: o autismo primário normal e não patológico e o 

autismo patológico. O autismo primário faria parte do desenvolvimento normal da criança, 

enquanto o autismo patológico seria uma não resolução do estágio de autismo primário. O 

autismo patológico se desenvolveria como resposta à depressão psicótica, isto é, uma parada 

no desenvolvimento nos processos cognitivos e se daria no interior da psicose (Fernandez, 

1995). 

Tustin foi a primeira a elaborar o conceito de objeto autístico, em 1972, na obra 

Autismo e psicose infantil, conceito que lhe auxiliou para explicar o autismo: o objeto 

autístico designaria neutralizar qualquer percepção da existência do não-eu e teria como 

objetivo fazer desaparecer a quebra da continuidade, finalizando com o espaço vazio sentido 

pela criança autista. Ou seja, o objeto autístico tinha uma função apaziguadora, protetora para 

a criança autista, cujo papel seria auxiliá-la a enfrentar o sentimento de perda da mãe 

(Fernandez, 1995).  

Tomando como base o conceito winnicottiano de objeto transicional, Francis Tustin 

considerava que o objeto autístico seria um precursor do objeto transicional, sendo percebido 

pela criança como um “totalmente eu”. O objeto autístico, segundo Tustin, funciona contra a 

perda e impede o desenvolvimento do grau de consciência da separação corporal e não é 

sentido como um objeto substitutivo do objeto primordial de gozo. Deve-se deixar claro que 

ela não considerava os objetos autístico como substitutos, diferenciando-os, assim, dos 

objetos transicionais (Tustin, 1986). 

Esses objetos só se tornariam patológicos se a criança os utilizasse ou não conseguisse 

tolerar a frustração da espera. Por fim, Tustin determina que o objeto autístico é sentido como 

constituinte do corpo e do mundo externo da criança, sendo estes partes de si mesma, cuja 

função é a de suprimir o buraco negro da depressão psicótica. Segundo Tustin, os objetos 

autísticos não são substitutos temporários da mãe [...] eles a substituem de modo 

permanente, a tal ponto que seus cuidados se tornem “nulos e sem efeito” ([1990] 1992, p. 

137).  

O autismo, portanto, não fazia parte do desenvolvimento normal, era um desvio deste. 

O desenvolvimento do sujeito tratava de lidar com o buraco negro. Seria a separação da mãe 

que faria desse buraco negro uma separação, uma experiência muito traumática (Tustin, 

1995). Tustin destaca também a maneira como essas crianças lidam com os objetos 

inanimados, pois tinha a impressão de que elas se sentiam como coisas inanimadas, 

vacilantes na borda do mundo vivo, sendo, para essas crianças, apavorante tornar-se vivo e 

humano. É exatamente por isso, segundo a autora, que essas crianças faziam suas primeiras 
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tentativas de se tornarem vivas, utilizando-se dos objetos, ligando-se a eles, manipulando-os, 

e não com os seres humanos (Tustin, [1990] 1992).  

Ao longo de todo o seu percurso, Tustin apresentou correções e algumas 

reformulações em seus conceitos: abandonou a sua formulação de autismo primário, passou a 

utilizar o termo “autossensitivo” para dizer sobre o desenvolvimento infantil normal. O termo 

autístico passou a ser referência para desenvolvimentos patológicos e a autora começou a 

considerar o autismo como uma defesa contra psicose, e não mais como um estado que se 

dava em seu interior, sendo uma segunda saída para a criança. A autora afirmava que o 

autismo era uma reação protetora que se desenvolve para fazer a tensão associada com a 

ruptura de um prolongado estado anormal de unidade adesiva com a mãe (Fernandez, 1995, 

p. 58). O autismo seria então, nesse momento de sua teoria, a reação específica ao trauma 

sendo esse último a própria ruptura de tal estado e a tensão que isso provoca. 

Em 1993, a autora publicou seu último trabalho: A perpetuação de um erro. Foi nele 

que Tustin corrigiu a sua antiga visão de que o autismo era um estágio primário. A autora 

passou a levar em consideração a presença da estrutura de linguagem em que o sujeito se 

serviria para se constituir ou não. Tinha como direção do tratamento, nesse momento final, a 

dimensão do significante e a direção transferencial da palavra. Cabe aqui mencionar a 

preocupação da autora em ouvir as crianças autistas, buscava a direção de um tratamento em 

que a escuta era primordial (Fernandez, 19995). 

Ao falar de Psicologia do Ego, há mais um representante, Serge Lebovici, que buscou 

por meio de sua prática compreender o autismo. Embasado nas contribuições de Melanie 

Klein e Winnicott, Lebovici afirmava que é a partir dos conflitos nas relações objetais 

primitivas que constituiriam os fundamentos psicopatológicos do autismo e da psicose 

infantil. As dificuldades na relação mãe-filho, por exemplo, conflitos vivenciados como uma 

frustração traumática e precoce, poderiam ser prejudicadas por defeitos orgânicos da criança, 

podendo originar uma estrutura psicótica (Siqueira, 1995).  

Lebovici tinha como base teórica o desenvolvimento maturacional da criança para 

explicar suas teorias e afirmava que o senso de realidade na criança acontecia a partir da 

tomada de consciência simultânea de seu próprio corpo e do mundo externo, e só a partir 

dessa tomada de consciência é que poderia dizer que houve desenvolvimento normal. Para 

ele, o desenvolvimento era um resultado de um diálogo verbal entre mãe e filho.  

A criança psicótica, entretanto, se perde dentro do mundo fantasmático em que vive e 

não consegue fazer a separação da realidade interna e externa. A criança autista, para o autor, 

apresenta uma relação psicótica decorrente da não organização de uma neurose infantil. 
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Assim, o autismo era entendido como um déficit mental e propunha uma neurotização do 

autismo a partir do trabalho em análise. Somente a partir da análise a criança poderia fazer 

uma passagem da psicose à neurose (Siqueira, 1995). 

Seguindo para uma conclusão, foi apresentado até agora um percurso passando por 

importantes psicanalistas para ilustrar e compreender o que se elaborou inicialmente sobre o 

autismo a partir de psicanalistas pós-freudianos. Pode-se dizer que esses autores destacaram o 

que é de mais peculiar em cada sujeito autista, demonstrando que essa prática traz consigo a 

noção de uma prática de invenções. Entretanto, esses autores, ainda inseridos em um contexto 

desenvolvimentista, não conseguiram se separar da noção de déficit.  

 

2.6 O autismo e a clínica de orientação lacaniana 

 

Distante da noção deficitária do autismo encontra-se dois psicanalistas de extrema 

importância: Rosine e Robert Lefort, que orientados pelo ensino de Lacan, contribuíram 

fortemente para o entendimento da clínica psicanalítica do autismo. Para tal, faremos uma 

breve exposição do que é a clínica psicanalítica de orientação lacaniana para depois 

passarmos às contribuições de Rosine e Robert Lefort.  

Em seu primeiro seminário, Escritos Técnicos de Freud, de 1953, Jacques Lacan 

empreendeu uma leitura freudiana buscando resgatar a originalidade dos textos de Freud e, 

dessa forma, possibilitou contribuições para a clínica psicanalítica que foram “traduzidas” por 

Jacques-Alain Miller. O movimento de retorno a Freud, percorrido por Lacan, se apresenta 

como denúncia à prática que tinha como ênfase elementos da consciência, influenciados pela 

psicologia do Eu, o que ia na contramão dos ensinos freudianos. Lacan, preocupado com o 

futuro da Psicanálise, buscava uma reorientação dos trabalhos psicanalíticos para uma 

interpretação do inconsciente, seguindo uma diferente direção às orientações adaptativas e de 

reeducação. Denomina-se, portanto, Orientação lacaniana as contribuições de Lacan para a 

clínica psicanalítica, que caracterizaram esse movimento de denúncia aos desvios que a teoria 

psicanalítica freudiana passava (Calzavara, 2012).  

Lacan, em seu texto “Função e campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise” 

(1953), retoma a descoberta freudiana das relações entre a sexualidade e o inconsciente e 

apresenta a primazia do simbólico, revelando que os conceitos psicanalíticos se organizam a 

partir da linguagem e da fala. A estrutura de linguagem mortifica o corpo, reduzindo-o ao 

significante. A linguagem, por essa razão, é a condição do inconsciente. O saber inconsciente, 
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por conseguinte, é o discurso do Outro. O corpo, nessa vertente, é uma imagem constituída 

por meio do significante.  

Lacan possibilitou uma mudança na maneira de compreender o sujeito, a sua 

constituição a partir de uma estrutura clínica, pensando sujeito inserido no campo da 

linguagem. A partir do seu “retorno a Freud” foi possível efetivar uma crítica à leitura 

desenvolvimentista da Psicanálise, que estava relacionada a uma noção adaptativa e 

desenvolvimentista. Assim, Lacan possibilitou uma leitura freudiana diferenciada, livrando-

se da relação com a biologia e da compreensão psicologizante, colocando em destaque a 

ordenação lógica do sujeito e não mais uma consideração das sequências cronológicas 

(Cirino, 2001).  

Lacan, em seu primeiro ensino, ao considerar que o inconsciente se estrutura como a 

linguagem, estabeleceu uma relação entre a estrutura e o inconsciente. Essa é a clínica do 

significante, que tem como orientação o conceito do Nome-do-Pai, que permite legitimar o 

enigma do desejo. Em seu estudo sobre as psicoses, por meio da foraclusão do Nome-do-Pai, 

operador subjetivo da psicose, Lacan possibilitou refletir sobre as soluções elaboradas pelo 

sujeito diante da falta no simbólico (Drummond, 2012). Em seu segundo ensino, Lacan 

desenvolveu o conceito de alíngua,5 acreditando que havia um registro que antecedesse a 

linguagem e o inconsciente. A clínica que não se encontra orientada pelo Nome-do-Pai foi 

denominada como a clínica do nó borromeano (enlaçamento que o sujeito inventa e que vai 

funcionar como modo possível de reparação). Assim, Lacan passou a estudar as psicoses não 

desencadeadas, as psicoses ordinárias, e viabilizou entender como o sujeito podia se virar 

sem o Nome-do-Pai. Cristina Dummond (2012, p. 8) afirma que o sinthoma6 surge como 

conceito que evidencia a maneira particular que cada sujeito encontra para lidar com o gozo 

e amarrar os registros do real, simbólico e imaginário, que passam a se apresentar como 

equivalentes. A partir desses conceitos, Lacan passa a usar a topologia para dar conta desse 

Outro perdido, do vazio que emerge do real. Segundo Monteiro (2014, p. 133), a topologia é 

o limite sem fronteiras. A continuidade sem limites. Também foi a partir da teoria topológica 

que possibilitou estudar e buscar compreender a clínica da psicose e do autismo.  

Não encontramos nenhum texto que Lacan tenha dedicado especificamente sobre o 

autismo. Entretanto, encontramos algumas contribuições importantes sobre o tema presentes 

em dois textos: “Aloucução sobre as psicoses da criança” (1967) e “Conferência em Genebra 

                                                
5 Os conceitos psicanalíticos fundamentais para a clínica do autismo como objeto a, alíngua, linguagem, língua, 

serão melhor esclarecidos no Capítulo 4: O modo de incidência do sujeito na linguagem e suas implicações. 

6 Grifos do próprio autor.  
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sobre o sintoma” (1975). O primeiro texto foi apresentado em Paris em um Colóquio 

organizado pela psicanalista Maud Mannoni. Lacan afirmou que as crianças autistas se 

protegem do verbo ao taparem os ouvidos quando alguém lhes dirige a palavra; ou seja, a 

criança capta essa voz que lhe é endereçada, entretanto, se protege dela – há algo de intratável 

na língua e, por isso, ela se defende daquilo que a invade. Em relação ao segundo texto, 

podemos encontrar contribuições sobre o autismo de Lacan feitas a partir de uma pergunta 

elaborada após a Conferência. Lacan, ao responder uma pergunta da plateia, afirma que os 

sujeitos autistas são sujeitos, antes de tudo, verbosos; ou seja, a criança pode encontrar-se em 

pleno mutismo, algo comum no autismo, entretanto, não se pode afirmar que ela não escuta.  

Assim, orientados pelo ensino de Lacan, o trabalho realizado por Rosine e Robert 

Lefort, representou, a partir dos anos 1960, um esforço permanente por renovar a Psicanálise 

com crianças. Eles foram os responsáveis em trazer para a clínica com crianças uma 

Psicanálise orientada para o real. Rosine e Robert Lefort foram psicanalistas de extrema 

importância para a clínica psicanalítica do autismo e se debruçaram sobre o autismo ao longo 

de suas carreiras, sendo a primeira publicação a obra intitulada O Nascimento do Outro 

(1980). Eles elaboraram uma nova concepção do autismo, compreendendo-o para além dos 

fenômenos apresentados, distanciando cada vez mais o conceito de autismo da noção 

deficitária e, nessa direção, buscaram responder impasses apresentados pela clínica 

psicanalítica dos pós-freudianos. A partir da topologia lacaniana, Rosine e Robert Lefort 

encontraram respaldo teórico para formular um conceito inovador no campo do autismo, não 

há Outro, conceito que se apresenta como um Outro em excesso e sem furo (Priszkulnik, 

1995).  

Ao se falar do trabalho de Rosine e Robert Lefort sobre autismo, deve-se, 

obrigatoriamente, se referir ao caso de Marie Françoise, caso relatado na obra O Nascimento 

do Outro: duas psicanálises. A obra, de 1980, apresentou sessões relatadas de dois casos 

clínicos atendidos por Rosine Lefort com o objetivo de apresentar a clínica psicanalítica de 

crianças e suas peculiaridades, apresentando um trabalho teórico e clínico nunca 

desenvolvido até então: um trabalho de articulação teórica estruturado em dois pontos 

fundamentais, a estrutura da linguagem e a topologia. Rosine Lefort afirmou que não era o 

seu propósito se referenciar à topologia, a própria topologia se impôs a Rosine (Lefort, 1980).  

Ao estudar e analisar os casos, Rosine Lefort (1980, p. 269) faz o seguinte 

questionamento: Como então poderíamos não nos referir à topologia, e não definirmos a 

qual tipo de superfície o corpo da criança pertence, nem formular as relações de corpo entre 

pequeno sujeito e Outro em termos de superfície e correlativamente de furos? 
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É, portanto, a partir da topologia que Rosine e Robert Lefort vão compreender o 

trabalho de análise com as duas crianças, Nádia e Marie Françoise. Rosine Lefort encontrou 

no percurso analítico de Marie Françoise o que ela denominou como uma criança sem o 

Outro como consequência de uma relação pobre entre a mãe e o bebê. Haveria aí, como 

consequência, crianças imersas no real. Ou seja, crianças cujo Outro não se constituiu como 

um lugar do significante. Para Rosine e Robert Lefort, era necessário que o Outro como 

campo significante estivesse presente para a criança nascer como sujeito. O autista, 

diferentemente, tem o Outro ausente. Ela não faz apelo algum, pois o Outro não é furado, 

nada pode tomar dele, deixando-o no real. Nesse caso há uma falência de estrutura 

denominada por Rosine de a-estrutura. Para ela, a estrutura demonstra-se como significante, 

e o psicótico, no seu fracasso, testemunha ainda esta verdade de que fora do significante não 

há estrutura. Trata-se para ele de uma anti-estrutura7 (1980, p. 270).  

Para os Lefort, a criança era tomada, ao nascer, por um furo que se estende desde a 

boca até o ânus. Assim, ela precisa de um objeto tomado do Outro como significante para 

poder inicialmente tapar o furo de seu próprio corpo e fazer da superfície corporal 

estruturante, construir seu modo de existir como ser falante. No caso do autismo, há uma 

ausência do Outro. Na criança autista, a relação do significante ao real do corpo do Outro 

falha. Assim, a criança não pode se constituir como sujeito nesse ponto de vazio que o objeto 

deixa no corpo do Outro. O corpo do pequeno sujeito é inicialmente tapado, não por um 

objeto-alimento real, mas por um objeto tomado do Outro, no campo do Outro, isto é um 

objeto significante: esta estrutura do corpo de que falamos é uma estrutura significante, e só 

pode existir enquanto tal (Lefort, 1980, p. 269). Cabe aqui fazer uma pausa. Podem-se 

articular os sintomas encontrados por Rosine em sua clínica com os sintomas observados e 

isolados por Kanner. Kanner inicialmente denominou o autismo como distúrbios do contato 

afetivo pelo fato de os sujeitos apresentarem, entre outros sintomas, uma incapacidade de se 

relacionar afetivamente com o seu meio e a responder estímulos. Havia um profundo 

retraimento do contato com pessoas que Kanner chegou a afirmar como uma busca por um 

isolamento, não gostavam de mudanças em seu meio.  

Rosine Lefort afirma que há uma falta da metáfora paterna nessa forma de 

funcionamento do circuito autista, em que essa dimensão da metáfora fica reduzida ao par de 

oposição tudo ou nada, de toda-presença ou toda-ausência. A criança autista permanece no 

real da linguagem, em um isolamento entre o significante de sua nomeação e a “ex-sistência” 

                                                
7 Grifo do próprio autor.  
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de seu real. Segundo Rosine Lefort, sem o Outro, não há outro, nem objeto da falta do Outro 

(Lefort, 1995).  

Eles observaram, com grande pertinência, que o duplo é usado para remediar a divisão 

do sujeito. No autismo, afirmaram, a ausência de divisão do sujeito, que não entra no 

significante sequencial da linguagem nem se representa por um S1, leva à ausência 

correlativa de um resto (a). É o que o sujeito tampa pela via de seu duplo, isto é, do mesmo, 

sem separação, posto que, desde o início, falta a alienação (Lefort, 2003, citado por Maleval 

2009a, p. 251).  

Segundo Rosine Lefort (1995), as palavras não fazem sentido para a criança autista, 

deixando-a diante do vazio do significante: a palavra é fechada sobre ela mesma, não circula 

(1995, p. 147). Aqui podemos ver então, aquilo já denominado por Klein e Kanner: o uso da 

palavra de modo próprio e sustentado por Maleval (2012b) como o uso particular do verbo. 

Assim como Melanie Klein, o casal Lefort encontrou os sintomas e as dificuldades descritas 

por Kanner. O autista não se encontra fora da linguagem e isso faz dele um puro significante, 

mas esse significante é real e se articula como objeto. Os objetos pulsionais, o olhar e a voz, 

constituem-se em objeto do Outro e tornam-se presença intrusiva para a criança, que se 

defende em um nível orgânico: o olho dos autistas é como um muro e, se eles são cegos, é 

totalmente evidente que estão dotadas do olhar (Lefort, 1995, p. 147). A voz também quase 

não aparece, fazendo do mutismo uma importante característica do autismo. A criança autista 

parece não ouvir a palavra do Outro nem lhe direciona quase nenhuma palavra. 

Rosine Lefort afirma que o único portador da metáfora paterna é o analista. A posição 

do analista é a de não intervir com gestos do corpo no real, já que para a criança autista o 

analista está lá como testemunha de uma ausência real (Ericson, 1995). Lefort afirma que a 

transferência entre a criança autista e o analista vai depender de como ele irá se colocar em 

função, indo na direção contrária da estimulação, fazendo uma barreira ao gozo do sujeito por 

meio de sua fala. Dessa forma, o analista não estaria impondo um Outro incompleto intrusivo 

e ameaçador. Destarte, o analista estaria, a partir da sustentação do vazio do indispensável à 

criança autista, buscando que ela saia de sua passividade e faça um apelo. Assim, a 

transferência do autista deve estar aí, mas não existir (Lefort, 1995).  

Para Rosine e Robert Lefort, o autismo não tem ainda uma estrutura fixada e sua saída 

pode ser apontada para a entrada na estrutura da psicose paranoica, ou seja, a saída do 

autismo pela via da psicose não pode se conceber senão pelo sucesso da tentativa de fazer 

uma inscrição no Outro (Lefort, 1995, p. 146). No autismo, o sujeito é o objeto como tal, que 

pode desaparecer sem o Outro.  
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Pode-se perceber, a partir da exposição feita dos conceitos, que Rosine e Robert 

Lefort foram os primeiros autores que abordavam o autismo a partir da noção de estrutura e 

que a colocavam na causa da posição autista e, assim, orientava para a direção de uma prática 

clínica psicanalítica. Segundo Barroso,  

 

A prática dos Lefort viabilizou, de maneira inédita, a formalização do real da clínica 

com crianças acometidas pelas psicoses e pelas neuroses graves, demonstrando 

impasses graves na assimilação da estrutura simbólica com consequentes 

perturbações na constituição subjetiva que se manifestam no campo pulsional, dos 

fenômenos do corpo, dos distúrbios da fala, da comunicação e do laço social. 

(Barroso, 2009, p. 83) 

 

Os Lefort possibilitaram, desta forma, ver a criança autista não mais como um ser 

possuidor de um déficit, mas sim como um sujeito em um lugar que ele se oferece como 

enigma para o Outro e nos mostra, assim, o declínio do simbólico. 

O percurso apresentado acerca da concepção de autismo ao longo do desenvolver da 

prática psicanalítica parte das primeiras concepções vindas de Melaine Klein, Bruno 

Bettelheim, Margareth Mahler, Donald Meltzer, Serge Lebovici, Francis Tustin, ainda 

vinculados a uma noção deficitária do autismo, até chegarmos à noção de estrutura com o 

casal Lefort, influenciados pela Psicanálise de orientação lacaniana. Segundo Laurent, a 

hipótese inicial psicanalítica do autismo era que teríamos, então, uma saída do autismo 

semelhante a um estado transitório, ou seja, um fenômeno e não uma estrutura, ou ainda 

uma psicotização (2007, p. 29). Essa hipótese inicial se modificou e culminou na formulação 

do autismo como uma posição do sujeito diante da sua relação com o Outro, e 

consequentemente, com a linguagem, podendo ver a criança como sujeito autista inserido no 

campo da linguagem.  

A Psicanálise, no que se refere ao autismo inserido no contexto sócio-histórico atual, 

não desconhece os dados biológicos e não os desconsideram como parte importante da 

constituição do sujeito. Para a Psicanálise, entretanto, um sujeito não deixa de ser um sujeito, 

mesmo quando seu corpo portar alguma deficiência. A lógica do déficit é a lógica da 

proposição universal, do artificialismo absoluto que apaga justamente o que é de mais 

singular. A diferença entre a clínica psiquiátrica biologicista e a clínica psicanalítica da 

psicose infantil consiste no seguinte: enquanto a Psiquiatria funda o diagnóstico da psicose na 

versão do déficit, a Psicanálise funda-o na versão da produção, na estruturação subjetiva. O 

que queremos dizer com o conceito de produção? Maleval, em seu texto “Escutem os 

Autistas”, publicado em 2012, em contribuição ao debate sobre o autismo, a partir de sua 
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crítica às abordagens educativas – práticas que operam a partir de guias universais do 

desenvolvimento normalizado que negligenciam o funcionamento e o modo de pensar dos 

sujeitos autistas –, afirma que são numerosos os relatos de autistas que conseguiram sua 

autonomia, entretanto nenhum deles apresentou esses relatos como sendo o mérito dos 

tratamentos educativos e comportamentais. Todos relatam, segundo Maleval, que 

conseguiram a partir de invenções de métodos originais para tornar o funcionamento 

autísticos deles viável com o laço social. Assim, 

 

Os métodos de aprendizagem conduzem talvez um autista à autonomia, mas nunca à 

independência em relação à sua família. Esses métodos postulam, aliás 

abusivamente, que um acompanhamento será sempre necessário. Numerosas são as 

experiências singulares que vêm contradizer esta asserção. Os testemunhos dos 

autistas atestam que nunca um autista pode aceder à independência sem ter se 

beneficiado de uma escuta benevolente e de um respeito de suas invenções. 

(Maleval, 2012b, p. 7) 

 

Assim, Maleval sublinha como é importante não reduzir as produções dos autistas 

como meros comportamentos desviantes, e sim entender o que essas invenções são 

importantes e originais para lidar com o sofrimento e a angústia. Nessa direção, Júlio Castro 

(2009), ao falar sobre o conceito e clínica da psicose, afirma que o delírio é um saber 

construído pelo próprio sujeito e que esse saber deve ser levado em consideração na clínica. 

Segundo ele, o delírio [...] denota, portanto, a presença de um trabalho psíquico do sujeito 

que o constrói (2009, p. 153). Assim como o delírio, para o sujeito psicótico, é um saber 

singular que diz de uma elaboração feita pelo próprio sujeito, como um movimento de 

tratamento, acreditamos que os sintomas dos sujeitos autistas são uma produção – direção de 

um trabalho – na tentativa de lidar com o Outro maciço e fortemente intrusivo. Constituir-se 

como sujeito requer trabalho, e ela define esse trabalho psíquico como trabalho de ligação, 

articulação dos significantes (S1-S2). No entanto, no sujeito autista há algo que se congela, 

não há articulação dos significantes e, portanto, o Outro se apresenta como pura presença. As 

crianças autistas, nesse sentido, segundo a autora, estão sempre em trabalho, procurando 

furar esse Outro completo e advir como sujeitos (Ribeiro, 2005, p. 45). A partir dessa relação 

com o Outro maciço, a criança pode tomar posições distintas, elaborar saídas singulares, por 

exemplo: os objetos autísticos que permitem os sujeitos autistas lidarem com algo que é da 

ordem do insuportável a eles (laço social). Ou seja, essas produções dos sujeitos autistas não 

são descartáveis, elas devem ser levadas em consideração, direção distinta das abordagens 

adaptativas e comportamentais que, com base numa ordem normativa, buscam eliminar as 

produções dos sujeitos autistas colocando-os como sintomas fora da norma, como 
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transtornos. Os sintomas dos sujeitos autistas nessa perspectiva, portanto, são vistos como 

déficits, pois é referente àquilo que se encontra fora do normal, ou seja, um defeito em 

relação ao estado normal e de equilíbrio. Portanto, contrariamente a essa visão psiquiátrica 

organicista, a Psicanálise não trabalha com uma psicogênese das enfermidades mentais e sim 

com a dimensão do sujeito inserido no campo da linguagem (Laurent, 2007). É dessa maneira 

que a Psicanálise pensa a relação do autista com o Outro e os dois sintomas patognômicos 

isolados por Kanner: o desejo de isolamento e a imutabilidade.  

Este capítulo se apresentou, então, como um percurso histórico-teórico desde a origem 

da Psiquiatria Infantil, descrevendo o panorama de como o conceito de autismo foi elaborado 

e inserido nesse contexto até o percurso psicanalítico desse conceito. Não estávamos 

preocupados com a questão de qual maneira certa deve ser vista o autismo, e sim com o que 

há na comunidade acadêmica, o percurso histórico, o que foi desenvolvido sobre esse 

conceito bem como entender o momento em que se originou o conceito de autismo, os seus 

precedentes, como a Psicanálise esteve presente e como ela influenciou em sua elaboração, 

tendo como ponto de partida que o enigma do autismo só avança a partir do estudo dos 

efeitos da aplicação da Psicanálise em crianças autistas.  

A Psicanálise, por se constituir como uma teoria sobre o inconsciente e o gozo, não 

leva em consideração a realidade dos fatos da infância. A partir desses conceitos, coloca em 

evidência a realidade psíquica estabelecida pelos desejos inconscientes e pelas fantasias. 

Dessa forma, por não levar em consideração a evolução e a maturação biológica, e sim a 

sexualidade do sujeito infantil, a distinção entre adulto e criança fica sem propósito. O 

interesse da psicanálise, portanto, é no sujeito sem idade, ou seja, no sujeito do inconsciente, 

e o seu foco é na satisfação paradoxal, o gozo (Cirino, 2001). A psicanálise, diferentemente 

da Psiquiatria, calcada na lógica biologizante, recusa reduzir ou fazer equivaler qualquer 

enfermidade psíquica a um desequilíbrio químico. Dessa forma, a Psicanálise toma os autistas 

como sujeitos. A Psicanálise, ao olhar para o sujeito autista como sujeito do inconsciente, 

demonstra haver uma condição preliminar a todo tratamento possível (Dummond, 2012). 

Para tanto, ainda de acordo com Drummond, é preciso fazer uso do dispositivo teórico da 

psicanálise, construir a lógica do autismo, articular a questão da qual o autismo seria a 

resposta (2012, pp. 31-32). 

Sabe-se que a diversidade de explicação e definição do termo leva a uma dúvida 

quanto à construção e elaboração de uma nova categoria diagnóstica. O sofrimento psíquico e 

a maneira de ver novas categorias clínicas são influenciados pelo contexto histórico, social e 

econômico. Portanto, este texto procurou auxiliar a compreender o autismo a partir da 
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retomada de conceitos elaborados inicialmente, possibilitando a permanência da Psicanálise 

nessa discussão.  

Cabe aqui uma discussão: se a Psicanálise estava presente na elaboração não somente 

do conceito de autismo como também foi importante na estruturação da Psiquiatria Infantil 

como prática, em seu olhar para a criança e para o saber psíquico, por que há essa recusa da 

clínica psicanalítica, principalmente nesse contexto da clínica psicanalítica do autismo? 

Desde 1930 o autismo vem sendo estudado pelos psicanalistas buscando compreendê-lo, 

assim como os inúmeros profissionais das mais distintas áreas. Não se conseguiu comprovar 

que é genético, nem problema imunológico, nem mesmo um déficit cognitivo ou de 

inteligência. A Psicanálise tem algo sim a dizer sobre o autismo e ela não recua ante a a 

lógica organicista normalizante, muito menos, ante o autismo. 

Levando em consideração que a direção de trabalho com o autismo vai de encontro à 

noção deficitária, iremos, no próximo capítulo, abordar e discutir as questões política e social 

acerca do autismo. Teremos como direção a concepção de autismo do Ministério de Saúde 

presente na promulgada Lei nº 12.764 de 2012 e os alguns documentos publicados, como o 

Edital de Convocação da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Essa discussão tem 

como princípio norteador as consequências e os impactos nas políticas públicas que uma 

concepção deficitária e organicista do autismo podem causar destacando aqui a epidemia 

autística que vivemos na atualidade.  
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3 AUTISMO: QUESTÃO HISTÓRICA, POLÍTICA, SOCIAL E 

“EPIDEMIOLÓGICA”. E POR QUE NÃO PSICANALÍTICA? 

 

Nossos modos de entrar em relação são diferentes. Insistam sobre as 

coisas que suas expectativas consideram normais e reencontrarão a 

frustração, a decepção, o ressentimento, talvez mesmo a raiva e o 

ódio. Aproximem-se respeitosamente, sem preconceitos, e abertos a 

coisas novas, e vocês encontrarão um mundo que não teriam podido 

jamais imaginar. 

(Jim Sinclair, 1993)8 

 

No capítulo anterior, refizemos o percurso psicanalítico acerca do autismo e vimos 

como a Psicanálise buscava tratar questões sobre o tema. Entretanto, essas questões não 

estavam vinculadas à etiologia biológica, mesmo aquelas teorias que se encontravam ainda 

no campo deficitário. O saber da Psicanálise, ao apostar no sujeito e operar pelo discurso, 

trabalha com a tensão entre a generalização e o singular, apostando assim no particular de 

cada caso. O esforço psicanalítico é de fazer com que o particular de cada caso, em cada 

relato, possibilite consequências sobre o universal da teoria. Entende-se que a Psicanálise se 

recusa a reduzir ou a fazer equivaler o autismo ou qualquer outro sofrimento psíquico à noção 

de doença mental ou de desequilíbrio químico, lógica dominante na comunidade científica 

contemporânea. A Psicanálise toma os indivíduos em sofrimento como sujeitos e não 

meramente como indivíduos cujos comportamentos seriam desajustados.  

Podemos afirmar que o autismo é um enigma que desafia o cientificismo a partir de 

suas recusas a adaptações, a controles comportamentais e a processos meramente 

educacionais. Vivenciamos hoje na comunidade científica, como afirma Eric Laurent 

(2012a), um nivelamento metodológico de perspectivas que se dizem científicas e que 

buscam desabilitar e excluir as possibilidades de se trabalhar com o sujeito autista a partir de 

afirmações que tangem à perspectiva da eficácia e eficiência e à comprovação científica de 

seus resultados. Busca-se calar a prática psicanalítica e tenta-se fazê-la recuar perante o 

tratamento do autismo. Os ataques feitos à Psicanálise vêm de uma perspectiva cientificista 

que afirma que por ela não ter dados estatísticos e quantitativos não se pode comprovar a 

eficácia da clínica psicanalítica. A partir desse argumento, buscam suprimir a clínica 

psicanalítica como se o campo de saber da psicanálise tivesse como base pressupostos do 

cientificismo. Partem de um campo de problemas – científico – para determinar a prática de 

                                                
8 Jim Sinclair é um autista ativista americano, trabalha em prol dos direitos dos autistas e em parceria com 

Kathy Lissner Grant e Donna Williams formaram a associação Autism Network International (ANI) em 1992. 

Hoje é o atual coordenador da organização. 
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outro campo de problema – o clínico – sem levar em conta os fundamentos que se critica. O 

que tenta imperar hoje é um discurso científico que se coloca como uma autoridade e, no que 

tange ao sofrimento psíquico, convenciona-se padrões de normalidade.  

 

Seria um erro acreditar que a ciência consiste apenas em proposições 

definitivamente provadas, e é injusto exigir que assim seja. Tal exigência é feita 

somente por aqueles que anelam mais que tudo pela autoridade, e precisam 

substituir seu catecismo religioso por outro, ainda que de caráter científico. (Freud, 

1915/1916, p. 31) 

 

Nessa direção, entende-se que para compreender melhor o sofrimento psíquico seria 

necessário partir de padrões comportamentais e buscar a remissão de sintomas. A ciência 

opera por meio da complexidade do seu objeto, sendo assegurada pelo método. Entretanto, o 

que se vê nas práticas clínicas que buscam ser científicas é uma maneira de reduzirem o 

sujeito a uma maquinaria biológica. Assim como Freud não recuou adiante da histeria e 

Lacan não recuou diante da psicose, psicanalistas contemporâneos não deveriam recuar 

perante o autismo, pelo contrário. A teoria e clínica psicanalítica trabalham sempre buscando 

condições para que o sujeito possa advir. Apesar das inúmeras tentativas de desabilitar a 

teoria e clínica psicanalítica de trabalhar com o sofrimento psíquico, a Psicanálise se mantém 

presente de maneira fundamentada. A psicanálise está fortemente presente na discussão, 

desde a elaboração primeira do conceito até o cenário atual do autismo.  

Atualmente, o discurso que impera na sociedade é o discurso capitalista, que tem uma 

relação íntima com o cientificismo. Essa direção também se encontra no campo do 

sofrimento psíquico com os psicofármacos e a busca incessante de dados e resultados 

cientificamente comprovados. A maneira de compreender o sofrimento psíquico passa por 

conceitos como deficiência intelectual, transtorno mental e pela lógica regida pelo 

funcionamento orgânico das patologias e a velha ideia do cérebro como a sede da loucura. 

Nessa lógica, reduzem o sofrimento psíquico em sintomas expressos em dados registrados 

sistematicamente que alimentam um sistema diagnóstico. O autismo, nessa perspectiva, é 

estabelecido e determinado a partir de padrões comportamentais que marcam as 

incapacidades a partir de sua interação com fatores biológicos e sociais. Em nome de uma 

prática científica, silenciam os sujeitos, baseiam seus métodos em modelos comportamentais 

e genéticos, objetiva-se o sujeito autista e o reduz a um indivíduo de manipulação social, 

política e experimental. Entretanto, como afirma Eric Laurent, há outras formas de trabalhar 

com o sujeito além do universal da ciência. É possível reconhecer a particularidade de um 
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sofrimento sem fazer dele uma identificação comunitária ou anulá-lo em função de uma 

causa “natural” (2014, p. 35). 

Neste capítulo, portanto, iremos discutir como a lógica cientificista influencia na 

compreensão do sofrimento psíquico determinando a maneira de definir e tratar aquele que 

sofre, tendo como direção o seguinte questionamento: o autismo é uma questão clínica ou 

uma categoria deficitária? Como afirma Ana Lydia Santiago, a menor alusão ao termo 

debilidade9 sugere, de imediato, para qualquer leitor, a ideia de um indivíduo marcado pela 

falta de vigor física ou psíquica, fraqueza e atraso intelectual (2007, s/p). Inspiradas no 

modelo neurocientífico como modelo ideal para responder a todas as questões humanas e 

comportamentais, incluindo aí o sofrimento psíquico, colocam o autismo inserido nessa 

perspectiva como uma desordem fisiológica, neuronal, ou seja, uma deficiência cognitiva e 

intelectual ou como um transtorno do neurodesenvolvimento.  

O número de casos de autismo, como veremos a seguir, tem aumentado 

exponencialmente nos registros dos serviços de saúde, o que nos faz questionar cada vez mais 

a noção diagnóstica apoiada nos manuais classificatórios e descritivos, refletindo sobre o que 

esses pesquisadores e profissionais estão medindo e diagnosticando. Estamos nos deparando 

atualmente com o que está sendo chamado de epidemia do autismo. Epidemia caracteriza-se 

pela propagação de uma doença infecciosa, que surge rapidamente em determinada 

localidade ou em grandes regiões e ataca um grande número de pessoas ao mesmo tempo. 

Ora, como podemos dizer que há uma epidemia de autismo se o autismo não é uma doença, 

muito menos uma doença contagiosa? Buscamos mostrar, neste capítulo, que colocar o 

sujeito autista no campo da deficiência não permite colocar em evidência o modo particular 

como o sujeito autista se apresenta no mundo. Pelo contrário, coloca-o como objeto a ser 

estudado a fundo a fim de reinseri-lo, já sem sintomas, na sociedade. Portanto, buscamos um 

resgate da relação do sujeito com o inconsciente e o seu sintoma, ou seja, buscamos resgatar a 

singularidade que se encontra ausente nessa noção deficitária e incapacitante do autismo. 

Assim, na discussão em que buscamos elucidar nossa pergunta-problema, é necessário, neste 

momento, fazermos uma articulação entre autismo, história, política e aspectos sociais que 

ocorreram no Brasil, a começar pelas reformas Sanitária e Psiquiátrica, pois esses 

movimentos impactaram não somente a história e o contexto social brasileiro como também 

                                                
9 No artigo intitulado “Debilidade e déficit: origens da questão no saber psiquiátrico”, Ana Lydia Santiago 

discute a noção de debilidade a partir do saber psiquiátrico, vendo-a em um aspecto deficitário para descrever 

uma patologia mental.  
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possibilitaram a estruturação do campo da saúde mental, o que determinou a maneira de 

compreender o sofrimento psíquico que é utilizado hoje em dia.  

 

3.1 As reformas sanitária e psiquiátrica 

 

O modelo assistencial brasileiro sofreu uma grande e importante transformação, a 

partir das Reformas Sanitária e Psiquiátrica, que impactaram o contexto histórico, social e 

político brasileiro, ao possibilitar uma mudança na maneira de compreender os indivíduos – 

cidadãos – possuidores do direito a uma assistência de saúde. As Reformas Sanitária e 

Psiquiátrica tinham como foco a garantia dos direitos das pessoas em sofrimento e deficientes 

de ingressarem na sociedade de forma igualitária. Esse momento de retomada das Reformas 

se faz importante, pois, de acordo com as autoras Clarisse Rios e Barbara Costa Andrada 

(2015), o ativismo político de garantia universal aos cuidados de saúde possibilitou diversas 

discussões e impactaram nas práticas de saúde, bem como na forma de estruturar essa rede. A 

partir do movimento de desinstitucionalização, um novo conceito foi sendo elaborado para 

trabalhar com o sofrimento psíquico, o conceito de saúde mental, que tinha como direção a 

sociologização do sofrimento.  

O movimento de reestruturação assistencial iniciou-se na década de 1970 com o 

Movimento da Reforma Sanitária, que colocou em destaque a noção de direito social 

universal, garantia de cidadania sem concessão, rompendo com o modelo corporativista e dos 

privilégios. O Movimento lutava contra a conjuntura ditatorial, defendia a cidadania e a 

democracia, bem como a descentralização assistencial, o fortalecimento do poder público e a 

universalidade das ações (Bravo & Matos, 2001). O Movimento teve como consequência 

máxima o capítulo da Seguridade Social na Constituição Federal de 1988: a saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 

e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Brasil, 1988). 

Com o processo de redemocratização do Brasil, o movimento ganhou força e 

visibilidade a partir da década de 1980. A Reforma Psiquiátrica brasileira, portanto, 

compreende da década de 1980 até a promulgação da Lei de Saúde Mental, em 2001, e 

buscou tornar cidadãos aqueles pacientes que estavam em regime de internação de longo 

prazo a partir da luta pela reintegração desses pacientes à sociedade. A Reforma Psiquiátrica 

buscou, além de desativar os hospitais psiquiátricos, criar uma rede integrada de atendimento 

e cuidado com a implementação do Sistema Único de Saúde, o SUS, a emancipação das 
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pessoas com sofrimento psíquico, assim como a integração delas na sociedade (Monteiro, 

Ribeiro & Bastos, 2007; Rios & Andradas, 2015). A desinstitucionalização levou em 

consideração a condição socioeconômica dos pacientes, buscando uma “desmedicalização” e 

“destigmatização” do conceito de loucura. O movimento de deinstitucionalização, bem como 

a implementação do SUS, foram marcos importantes na história e no contexto social 

brasileiro que desencadearam modelos políticos e sociais, bem como desenvolveram 

conceitos e maneiras de lidar com o sofrimento psíquico.  

Para que acontecesse a Reforma Psiquiátrica brasileira e a noção de saúde mental 

fosse estruturada, uma série de eventos aconteceu, reorientando novas configurações de 

trabalhar, principalmente com esse novo campo, o campo da saúde mental. As Conferências 

de Saúde foram de extrema importância para discussão e debates sobre questões dos serviços 

de saúde e as necessidades dos seus usuários. Ao fim de cada Conferência, era publicado um 

Relatório Final, que consistia nas proposições estabelecidas, bem como as diretrizes para a 

política de saúde, tendo como objetivo oferecer orientações aos gestores, prestadores de 

serviços, trabalhadores e usuários.  

A I Conferência Nacional em Saúde Mental ocorreu em 1987 e tinha como objetivo 

discutir os seguintes aspectos: economia, sociedade e Estado; impactos sobre saúde e doença 

mental; reforma sanitária e reorganização da assistência à saúde mental; cidadania e doença 

mental; direitos, deveres e legislação do doente mental. Não é possível encontrar no relatório 

dessa Conferência passagens que diziam respeito a políticas de saúde mental para a infância e 

a adolescência, como também de recursos especializados para tal fim. Já era reconhecido 

nesse momento que as condições de funcionamento da rede assistencial pública eram 

precárias, havia uma forte influência dos interesses econômicos na existência e expansão dos 

hospitais psiquiátricos privados e uma maneira equivocada de compreender os menores sem 

lar como futuros delinquentes ou psicopatas. A I Conferência teve como objetivo, também, 

propor legislação e condições de um modelo assistencial para crianças e adolescentes. Foi 

apresentada uma discussão sobre cidadania e doença mental, direitos, deveres e legislação do 

doente mental e teve como proposta o reordenamento jurídico, com mudanças no Código 

Civil, Código Penal, legislação sanitária e trabalhista, direcionando para um rearranjo na 

garantia da cidadania do louco, conforme o Movimento de Reforma Psiquiátrica (Reboli & 

Krüger, 2013; Brasil, 1987). 

A II Conferência Nacional de Saúde Mental aconteceu em 1992 e tinha os seguintes 

temas principais: rede de atenção em Saúde Mental; transformação e cumprimento de leis; 

direito à atenção e direito à cidadania (Brasil, 1994). É a partir do relatório final da II 
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Conferência que se tornou oficial a reestruturação da saúde mental, colocando como marco a 

atenção integral e a cidadania, os importantes princípios da base para a legislação e o modelo 

de atenção. Esse relatório propôs a implementação de dispositivos sanitários e socioculturais 

a partir de uma visão de integralidade na direção de um rompimento com o modelo 

centralizado no hospital (Reboli & Krüger, 2013). Em relação à criança, na II Conferência, é 

possível vislumbrar uma movimentação em prol de elaborações de legislações e estruturação 

de assistência para crianças e adolescentes. Foi enfatizado também temas de saúde e de 

atenção à saúde da criança com o objetivo de criar e ampliar residências interdisciplinares em 

saúde mental, sendo criada no Ministério da Saúde uma Comissão de Proteção dos Direitos 

de Cidadania da Criança e do Adolescente portadores de sofrimento mental, que tinha como 

base o Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1994).  

Segundo o relatório dessa Conferência, exigiu-se da presidência da República o 

cumprimento da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90) e a sua complementação (Lei nº 

8.142/90). Assim, em abril de 2001, a Lei da Saúde Mental foi sancionada, após ser aprovada 

pelo Congresso Nacional, doze anos depois da apresentação do projeto do Deputado Paulo 

Delgado, que dispunha sobre a proteção e os direitos das pessoas em sofrimento psíquico e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental. A Lei nº 10.216/01 (Brasil, 2001b) 

permitiu, assim, o fortalecimento e deu um impulso ao Movimento de Reforma Psiquiátrica. 

Essa conquista ocorreu durante a organização da III Conferência Nacional de Saúde Mental. 

Nesse momento, os princípios do Movimento passaram a se alinhar com a política de saúde 

mental, colocando a Reforma Psiquiátrica em maior visibilidade. 

A III Conferência de Saúde Mental, em 2001, tinha como foco o debate acerca da 

desinstitucionalização de pacientes de internação em longo prazo em hospitais psiquiátricos, 

bem como a formação de recursos humanos adequados às novas estruturas de atenção em 

saúde mental, salientando o tema “Cuidar, sim. Excluir, não”. Durante a III Conferência 

Nacional em Saúde Mental, constatou-se que o modelo asilar ainda permanecia hegemônico 

em todo o País e, assim, preconizou-se a reabilitação psicossocial das pessoas que 

apresentavam transtornos mentais, sempre com o objetivo de uma “Sociedade sem 

Manicômios” (Brasil, 2001a). As ações e a reestruturação dos serviços no campo de saúde 

mental também estiveram na direção de um cuidado e tratamento para a população 

infantojuvenil. As Conferências, portanto, tiveram um importante papel na construção e no 

aprimoramento do SUS em busca da descentralização, na elaboração de normas e 

regulamentações e, principalmente, por legitimar as políticas de saúde por meio de discussões 

democráticas. 
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A consolidação da rede de atenção e a efetiva articulação dos diversos serviços de 

saúde na atenção à saúde mental foi um dos grandes desafios na implantação da reforma 

psiquiátrica. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ocupam um lugar estratégico na 

rede de atenção à saúde mental, configurando-se como o direcionador das políticas e 

programas locais de saúde mental. Assim, configuram-se como o principal dispositivo do 

processo e ocupam o lugar central na rede assistencial em saúde mental a partir de serviços 

extra-hospitalares, abertos e de base comunitária. Oferecem atendimento à população com 

atendimento e acompanhamento clínico, realizando a reinserção social dos usuários por meio 

da possibilidade de acesso a projetos terapêuticos e comunitários, medicamentos, aos direitos 

civis, ao trabalho, lazer, etc. Entre a III e a IV Conferência, aconteceu a implantação de mais 

de 1.500 CAPS, fortalecendo a rede de cuidados do SUS. Segundo o Relatório do Ministério 

da Saúde, Saúde Mental em Dados 8, de 2011, em 1998 havia 148 CAPS implantados no 

território brasileiro; em 2002, 424 CAPS implantados, configurando 21% da cobertura; e em 

2010 já havia sido implantados 1.620 CAPS, totalizando 63% da cobertura na saúde mental 

(Brasil, 2011). Foi possível visualizar importantes mudanças a respeito de significantes como 

isolamento, passividade, tutela, impotência, sendo esses transformados em ações e 

possibilidades para os ditos “loucos”, bem como possibilitou maiores e melhores 

interlocuções entre eles e a vida em sociedade. 

Os Centros de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência (CAPSi), buscam agir 

de maneira a integrar a rede com ações intersetoriais como um caminho facilitador de 

inclusão social e educacional e prestam assistência integrada à infância e à adolescência, 

oferecendo atendimento e acompanhamento clínico e buscam a reinserção psicossocial e 

educacional para os pacientes. Em relação aos dados, em 2002, eram 32 CAPSi implantados 

no Brasil, já em 2010, 128 CAPSi implantados (Brasil, 2011). Esses dados são importantes 

para vermos com mais clareza como a expansão e consolidação dos serviços de atenção à 

saúde mental se deu ao longo dos anos e como a cobertura no território nacional se deu a 

partir dos movimentos da reforma psiquiátrica.  

O modelo assistencial, a partir dos movimentos em prol da reforma, direcionou-se 

para a garantia da saúde a todos como direito de todos os cidadãos e dever do Estado, como 

prevê a Constituição Federal de 1988, o que possibilitou a elaboração de pressupostos para 

guiar o SUS tanto na assistência à saúde como na saúde mental. Para tanto, profissionais da 

área buscaram evitar a terminologia médica, saúde e doença passaram a usar o conceito de 
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cidadãos onerados por sofrimento mental10 (Rios & Andradas, 2015, p. 221). O conceito de 

“sofrimento mental” tornou-se central no campo assistencial, que se constituiu e ficou 

denominado como a área da saúde mental, sendo integrado a todo o sistema público de saúde 

brasileiro (Rios & Andrada, 2015).  

Por ora, vamos no ater mais especificamente a que o Ministério da Saúde, a partir dos 

relatórios, se referia no tocante ao autismo. Assim, é possível conferir nos relatórios das 

Conferências de Saúde Mental que somente em 1992, a partir da II Conferência, é que se 

tratou de discutir e se começou a dar o devido reconhecimento à saúde mental de crianças e 

adolescentes como uma questão de saúde pública e, dessa forma, integrar no conjunto de 

ações do SUS. O autismo, inserido no campo da saúde mental, só foi abordado a partir do 

Relatório da III Conferência, sendo possível encontrar uma simples referência a respeito de 

implantações de programas de atenção psicossocial dirigidos a jovens adultos afetados pelo 

autismo e pela psicose desencadeada na infância (Brasil, 1992). Entretanto, a política pública 

voltada para a questão do autismo ainda estava sendo estruturada, como podemos ver nesse 

relatório, estando voltada apenas para a fase adulta. Segundo Rios, Ortega, Zorzanelli e 

Nascimento (2015), a III Conferência Nacional é um marco importante na história do 

autismo, pois este tema, o autismo, impulsionou a elaboração de políticas de saúde mental 

especificamente para as crianças.  

No relatório da IV Conferência, momento em que os dispositivos CAPS já se 

encontravam estruturados, houve referências na direção de reafirmar o compromisso do 

CAPSi como responsáveis para o cuidado e tratamento de crianças e adolescentes, 

comprometendo-se como dispositivos capazes de atender quadros específicos associados a 

sofrimentos psíquicos infantis, denominados pelo relatório como transtornos invasivos do 

desenvolvimento, entre eles, o autismo, deficiência intelectual, Síndrome de Down e paralisia 

cerebral, e também garantindo o acompanhamento e tratamento das pessoas com autismo nos 

CAPS I, II, III (Brasil, 2010).  

Neste relatório também é possível encontrar a direção de tratamento efetuada pela 

rede: ações que se encontravam delegadas a setores educacionais, ou seja, buscava-se 

articular a área da Saúde e da Educação no cuidado continuado de pessoas com autismo, e de 

assistência social, garantindo a ampliação do acesso aos programas socais, como os serviços 

de proteção social básica, especial e alta complexidade, em busca de minimizar a dívida 

histórica com essas pessoas (Brasil, 2010, p. 134). Faz-se necessário destacar a maneira de 

                                                
10 Tradução nossa.  
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assegurar o acompanhamento e atendimento presentes nas políticas públicas de saúde mental 

brasileira: há uma preocupação na garantia de assistência ao cidadão, mas que passa somente 

pela perspectiva social e educacional, ou seja, garantem os direitos de atendimento e serviços 

para os indivíduos, bem como a reinserção social, entretanto, pode-se perceber uma ausência 

de proposições estabelecidas direcionadas ao trabalho clínico para a área da saúde mental. 

Nessa direção, Rios et al. (2015, p. 331) afirmam que a percepção de que falta tratamento 

para os autistas mistura-se à observação de que os tratamentos oferecidos pelo Estado estão 

longe de serem adequados.  

Ou seja, em busca de aplacar uma dívida histórica, inserem os sofrimentos psíquicos, 

nos referindo mais especificamente ao autismo, no campo dos déficits e tem-se a direção de 

cuidados na perspectiva de assistência social e econômica e uma preocupação com a 

educação. A dita culpa social referente a pessoas com autismo e sua devida preocupação com 

a inserção na sociedade colocam obstáculos a uma direção de tratamento (clínico) que 

também é preciso estar presente nos devidos dispositivos na rede de atenção a Saúde Mental.  

É importante fazer essa retomada dos movimentos sociais e políticos, pois as 

reformas, além de terem sido marco histórico, fizeram uma transformação no modelo 

assistencial brasileiro. Foram importantes para a estruturação do SUS, responsável pelo 

desenvolvimento da política geral de saúde mental no Brasil, que em sua estruturação 

possibilitou a elaboração do conceito de saúde mental a uma área voltada especificamente 

para o sofrimento psíquico, a área da saúde mental. O autismo é um tema em constante 

debate e se apresenta como um campo de pesquisa de grande relevância política, social, mas 

principalmente, de pertinência clínica. Destarte, a seção seguinte abarcará a questão do 

autismo visto sob a óptica da deficiência - perspectiva também presente nas leis brasileiras - e 

suas implicações que destacamos aqui, a epidemia do autismo.  

 

3.2 O autismo como uma questão epidêmica 

 

O título desta seção nos apresenta algo interessante: como podemos dizer de uma 

epidemia autística se o autismo não é uma doença, muito menos uma doença contagiosa? 

Muito se tem falado de uma suposta “epidemia” de autismo, sendo esta consequência de 

fatores importantes e determinantes que iremos tratar nesta seção. A noção diagnóstica 

vinculada com a deficiência e o transtorno mental perpassa a discussão da epidemia do 

autismo, bem como apresenta uma visão deturpada do próprio conceito de epidemia.  
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Podemos dizer que a epidemia do autismo está associada ao número de casos, que se 

apresenta de maneira vertiginosa, e podemos elaborar respostas que vão além da melhora nos 

diagnósticos e mais desenvolvimento tecnológico. As mudanças ocorridas nas diversas 

edições do DSM (desde o DSM I até a nova versão de 2013, DSM V) apresentam um número 

cada vez maior de sinais e itens observáveis, quantificáveis e mensuráveis.  

Sauvagnat, em sua crítica acerca da classificação do manual, destaca, dentre outras 

questões a ser debatidas, a maneira como a Associação americana de Psiquiatria pretende 

impor um manual de transtornos que sirva de referência para todo o mundo, apresentando-o 

como uma bíblia. Assim, ele faz uma afirmação: a partir de quando esse país, cujos 

resultados são fracos,11 pretendeu impor um modelo que seja universal (Sauvagnat, 2012, p. 

13). 

Usa-se o manual como uma solução definitiva para a saúde mental. Há um uso 

abusivo deste e, ao mesmo tempo em que houve um aumento vertiginoso no número de 

casos, houve um aumento no número de indicadores na classificação específica do autismo, 

são mais de 100. Segundo Alfredo Jerusalinsky e Christine Laznik, em 1994 a nomenclatura 

de Asperger é incorporada ao DSM-IV e, durante esses 50 anos – de 1944 a 1994 – são 

comunicados apenas raros casos na literatura médica, a partir de 1994 surge uma espécie de 

epidemia nosográfica e temos dezenas de milhares de casos (2011, p. 84). Não é a primeira 

vez que se presencia uma epidemia. O DSM III modificou a maneira de se fazer diagnóstico, 

não sendo feito a partir da psicopatologia, e sim tendo como base quatro dimensões – o 

sintoma constatável; a personalidade e a debilidade; a inserção e a intensidade objetiva dos 

transtornos –, sendo assim, responsável por uma falsa epidemia, a das personalidade 

múltiplas.  

 

O DSM implicou na caracterização de uma epidemia muito grande, uma falsa 

epidemia, de personalidades múltiplas, que, por exemplo, somente existia em certos 

países, em outros não. E que existiu em função do respeito que certos médicos 

praticantes tinham pelo DSM. (Sauvagnat, 2012 p. 19) 

 

Para o DSM III, o sintoma não era visto a partir do sujeito que fala sobre ele, e sim a 

partir de inúmeras dimensões, privilegiando-o de forma objetiva, sendo entendido no sentido 

epidemiológico do termo. Essa maneira de compreender o sintoma traz consequências, 

algumas enumeradas por Sauvagnat (2012): a promoção de sintomas pela oportunidade 

                                                
11 O autor François Sauvagnat se refere à classificação dos estados mentais em termos de saúde e eficácia 

terapêutica publicada pela Organização Mundial de Saúde, em que os EUA são o 36º lugar, logo abaixo do 

Marrocos.  
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industrial; o sintoma inserido no discurso da avaliação; o discurso reducionista biológico em 

que busca uma causa biológica para todos os sintomas, no caso das doenças mentais e, por 

último, a estigmatização das pessoas diagnosticadas com esses sintomas. Podemos dizer que 

essas questões levantadas não dizem respeito unicamente ao DSM III. A edição seguinte, o 

DSM IV, criou três novas falsas epidemias, o Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, o Transtorno Bipolar da Criança e o Espectro Autista, inseridos na categoria 

do Transtorno Invasivo do Desenvolvimento. Há um ponto em comum em todas as edições 

do DSM e as epidemias ocasionadas: a porosidade de categorias que, segundo Sauvagnat, 

uma vez tomando o DSM como instrumento diagnóstico, insistindo apenas um pouco, se 

torna muito difícil de encontrar alguém que não seja autista (2012, p. 20). 

Há outra questão importante que acreditamos estar vinculada à dita epidemia: o 

diagnóstico de um transtorno não é feito apenas por especialistas, mas também por leigos. 

Podemos presenciar o seu uso em escolas, tribunais, hospitais, serviços sociais. A linguagem 

é simples e tem fácil acesso ao manual. Ou seja, para se ter um diagnóstico de Transtorno do 

Espectro Autista, não necessariamente você precisa de um profissional da área, basta 

consultar o manual, que se encontra presente em Livrarias, na Internet e bibliotecas. Ou seja, 

o uso do respectivo manual escapa ao controle da APA e de seus profissionais, atingindo a 

população leiga. A discussão vai além do campo acadêmico e clínico, chegando à população 

leiga também pela mídia, que deixa escapar a questão central da discussão, o que eles 

denominam como autismo e a maneira de conduzir um trabalho clínico.  

Por ora, vamos aos dados. Victor Lotter, em 1966, apresentou o primeiro estudo 

epidemiológico realizado sobre autismo e, de acordo com essa pesquisa, relatou-se que o 

índice de prevalência de autismo em crianças era de 4,5 em 10.000. Esse estudo teve como 

base toda a população infantil de 8 a 10 anos na cidade Middlesex, condado de Londres (Kin, 

2006). Em estudos mais recentes, segundo o Center of Disease Control and Prevention 

(CDC), nos EUA, na década de 1990, o índice de prevalência era de uma criança a cada 

2.500 diagnosticada como autista. Em 2006, esse número diminuiu, passando para uma 

criança autista em cada 110. Esses dados, na época, foram preocupantes e considerados 

alarmantes, pois houve um aumento de 57% no número de casos, se comparado com os dados 

encontrados em 2002. A pesquisa deixou claro que os estudos não eram uma estimativa 

nacional, mas confirmava que o autismo é mais comum atualmente do que se imaginava há 

décadas. Recentemente, em 2014, o CDC publicou mais uma pesquisa com dados ainda mais 

alarmantes: uma criança em cada 68 é autista. Assim, se compararmos com os dados 

publicados na década de 1990, podemos visualizar o crescimento exponencial do número de 



63 
 

 

casos, podendo entender por que fazem referência a uma epidemia autística. Pode-se afirmar, 

assim, a partir dessas taxas de prevalência, que o autismo é o dito transtorno mental de maior 

crescimento, 120% ao ano desde 2000. A Dra. Seneff, uma pesquisadora sênior do Instituto 

de Tecnologia de Massachusetts (MIT), afirmou que, em 2025, 50% das crianças do mundo 

serão autistas, e o responsável por esse alarmante número é o uso excessivo de glifosato em 

nossa alimentação.12 O glifosato encontra-se presente em alimentos transgênicos, 

principalmente no pão e no milho. O interessante é que a pesquisadora, mesmo com um 

número extremamente alto de possível prevalência do autismo no futuro (próximo), não 

questiona a noção diagnóstica utilizada atualmente e suas pesquisas giram em torno de uma 

busca pela causa do autismo. Para a pesquisadora Kin (2006), assim como para a Dra. Seneff, 

que parte de uma perspectiva organicista, cerca de 60 a 70% dos autistas funcionam no 

campo do retardo mental.  

Na Figura 1 podemos ver um gráfico que apresenta o crescimento da prevalência de 

autismo nos Estados Unidos desde o ano 2000 até 2010.  

 

 

Figura 1. Prevalência de casos de autismo nos Estados Unidos 
Fonte: CDC Prevalence Statisctics for ASD. 

 

Pode-se notar no gráfico presente na Figura 1 a curva exponencial que apresenta o 

grande crescimento no número de casos de autismo no Estados Unidos. Como não se tem 

provas de qualquer relação de maior prevalência de autismo em alguma região específica do 

planeta ou etnia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera os números dos Estados 

Unidos estimados para todo o planeta (Fonte: Revista Autismo).  

                                                
12 Informação presente na reportagem do link: http://portugalmundial.com/2015/07/ cientista-afirma-que-

glifosato-causara -autismo-em-50-das-criancas-ate-2025/#. 

http://portugalmundial.com/2015/07/
http://portugalmundial.com/2015/07/
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No Brasil, não há estatísticas a respeito, apenas estimativas: em 2009 foi publicado na 

revista Época que no Brasil existiriam dois milhões de autistas não diagnosticados, e 

diagnosticados seriam algumas dezenas de milhares (Jerusalinsky, 2012). Segundo a Revista 

Autismo (www.revistaautismo.com.br), uma criança é autista a cada 190 habitantes, podendo 

chegar a dois milhões de autistas no país.  

A frequência do número de casos relatados de transtorno do espectro autista, segundo 

o DSM-V (APA, 2013), chegou à marca de 1% da população estadunidense, considerando 

tanto crianças quanto adultos. Segundo o manual, ainda não está claro os motivos pelos quais 

as taxas são altas, assim, pode haver algumas explicações plausíveis, como a expansão dos 

critérios diagnósticos presente no DSM-IV, uma maior conscientização a respeito do autismo 

como também diferenças de métodos de pesquisas ou um aumento real do número de casos 

(APA, 2013). Assim, como afirma Jerusalinsky e Laznik, essa síndrome apresenta uma 

grande ambiguidade de diagnóstico, está servindo para tanta coisa que acaba sendo tão 

pouco científica. É uma síndrome grande demais. Tão ampla que abrange uma população 

tão vasta quanto diversa (2011, pp. 82-83). Portanto, cabe aqui uma pergunta muito 

importante e que merece reflexão: o que realmente esses cientistas e pesquisadores estão 

medindo? Para Sauvagnat, 

 

O próprio caráter aberto de transtornos invasivos do desenvolvimento, munido da 

categoria não limitativa do TID – não especificado – torna particularmente 

permeável o conceito, que, do ponto de vista dos especialistas mais lúcidos 

(Tidmarsh e Volkmar), facilitou consideravelmente a epidemia do autismo. (2008, 

p. 8) 

 

A expansão dos casos classificados sob a noção nosológica do DSM encontra-se como 

a principal causa para epidemia. A reconfiguração na rede de cuidados, na década de 1960 

nos Estados Unidos, teve como marco a desinstitucionalização do retardo mental. Desde essa 

época há uma atenção crescente no campo de pesquisas de neurociências e da psiquiatria, 

possibilitando um número cada vez maior de pesquisas nessas áreas. A noção de epidemia do 

autismo, portanto, encontra-se amparada, principalmente, na mudança da maneira que a 

Psiquiatria biológica passou a entender o sofrimento psíquico, passando a descrever e 

classificar comportamentos e características dos pacientes fazendo valer a lógica 

classificatória dos ditos transtornos mentais, o que permitiu expandir os casos classificados 

sob o nome de uma nosologia. Áreas como a Neurologia, algumas vertentes da Psiquiatria, as 

teorias cognitivo-comportamentais entendem que o autismo abarca exclusivamente aspectos 

neurobiológicos e que, a partir da análise cerebral e mensuração dos comportamentos, 
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encontrarão respostas para a etiologia do autismo. Será que encontrarão o tão sonhado 

vestígio biológico causador do autismo? Para Sauvagnat, 

 

As investigações sobre a teoria da mente, que teve a sua hora de fama, pecam desde 

o princípio por causa da fraqueza da noção de intersubjetividade que eles 

pressupõem (a noção aparece no final de 1970 em psicologia experimental, quase 

um século depois das primeiras pesquisas sobre – a relação de compreensão – 

ignorando soberbamente a diversidade de trabalho sobre esta questão). (2008, pp. 8-

9). 

 

Entender o autismo a partir dessa lógica de transtorno mental inviabiliza qualquer 

tentativa de debate. As questões fundamentais, dentro dessa perspectiva organicista e 

descritivista, encontram-se mais no campo de ideologia política e uma ideologia da 

patologização do que uma curiosidade científica. O que se fica em destaque é a causalidade 

única e um enquadramento simplista em categorias classificatórias, bem como considerar o 

sujeito autista como um deficiente intelectual e cognitivo, o que impede o sujeito advir e de 

operação subjetiva. As inúmeras investigações científicas sobre o mecanismo psíquico são, 

no que concerne ao autismo, parciais e não explicam o fenômeno como um todo 

(Abramovitch, 2001). A Psiquiatria e as abordagens que se dizem cientificamente 

comprovadas utilizam do termo autismo como uma classificação instável, cuja intenção é 

abarcar toda a desenvoltura de um indivíduo a partir de suas manifestações comportamentais. 

As pesquisas experimentais apresentam a preocupação central de determinar as alterações de 

linguagem e comportamentais como deficitárias e desviantes, entretanto nunca os problemas 

relacionados à estruturação do corpo é realmente levado em conta. Mas estes problemas são 

onipresentes, as representações íntimas do corpo e seu funcionamento (Sauvagnat, 2008, p. 

11).  

Os eixos norteadores dos critérios diagnósticos utilizados nos estudos 

psicopatológicos colocam os sujeitos autistas como aquele que perturba, pois apresenta 

características de anormalidade nas interações sociais e em padrões de comunicação. Esses 

métodos, portanto, trabalham sob a perspectiva de buscar uma solução para aquilo que 

incomoda, para aquilo que saiu do eixo do normal. Assim, segundo Resende e Calazans, a 

noção de transtorno visa mais do que evitar o debate etiológico: visa estabelecer uma ordem 

no campo do psíquico. Uma ordem, na qual todo e qualquer questionamento, ou todo e 

qualquer mal-estar seja considerado um transtorno a ser corrigido (2013, p. 166). Podemos 

destacar também que essa noção é dita como a noção oficial para conceber e trabalhar com o 

autismo. Dizemos oficial por estar presente na Lei nº 12.764/12 e caracterizar o autismo de 
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acordo com o que impera no manual, destacando principalmente, o que para ele é 

comportamento desviante. 

Entretanto, não são somente os métodos científicos utilizados para dizer de questões 

subjetivas que causam incômodo. Vimos anteriormente o aumento na prevalência de sujeitos 

autistas, números alarmantes, a cada medição. Alguns fatores podem ser indicados como 

possíveis causadores: o grande número de sinais e sintomas que amplia em cada nova edição 

do DSM é um deles, contribuindo para a explosão do número de casos de autismo no mundo. 

Segundo o autor Alfredo Jerusalinsky (2012), a modificação nos critérios diagnósticos que 

foram apresentados pelo DSM IV, que desfez da categoria de Psicoses Infantis e acrescentou 

a Síndrome de Asperger, o Transtorno Invasivo do Desenvolvimento e o Espectro Autista 

também serviu na multiplicação dos casos. Entretanto, para o autor, essa modificação não é 

suficiente para elevar os números de maneira tão vertiginosa. Pode-se dizer que o que 

contribui decisivamente para este aumento epidemiológico do autismo foi a inclusão no 

critério diagnóstico de uma variedade e quantidade de signos – muitos deles inespecíficos – 

que amplia enormemente a população passível de ser inclusa na categoria autista 

(Jerusalinsky, 2012, p. 103). A ampliação dos critérios diagnósticos se justifica pela 

diversidade e heterogeneidade de apresentação psíquica e comportamental dos sujeitos 

autistas. Como se observa mais uma vez, a ampliação das categorias não consegue abarcar, 

delimitar e especificar a singularidade de cada sujeito autista em uma única classificação.  

 

É verdade que as ciências contemporâneas, na sua inclinação positivista, tendem a 

reduzir o meio ambiente (enviroment) à suas expressões puramente físicas 

(alimentação, temperatura, umidade, condições químico-tóxicas, etc.) sem 

considerar as estruturas que operam a transmissão do saber acumulado pela espécie 

na linguagem cuja matriz será a que organizará os intercâmbios de sujeito com seu 

meio. Porém, desconsiderar a incidência do Outro na organização psiconeurológica 

do pequeno indivíduo humano conduz a submetê-lo a seus próprios automatismos 

ou a uma modelagem de comportamento. (Jerusalinsk, 2012, p. 106) 

 

Não queremos aqui negar que há certas questões ligadas ao laço social, à linguagem, 

aos comportamentos estereotipados. As pesquisas que buscam a todo custo a causalidade do 

autismo apresentam diversos registros de variáveis genéticas que podem ser os causadores do 

autismo. Assim, observa-se a criança que é falada pelas pesquisas, pelos psiquiatras, pelos 

professores, família, mas não é ouvida em sua própria verdade, essa criança é avaliada, 

medicada, encaminhada para atendimentos a partir de um rótulo: o deficiente intelectual 

cognitivo e/ou o portador de transtorno mental, espectro autista. Entretanto, até hoje não se 

conseguiu comprovar a relação causal entre essas variáveis e, mais ainda, não se consegue 
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ver a mesma variação em outros autistas. Os psicanalistas que trabalham com o autismo 

conhecem e estão cientes dessas pesquisas e não se opõem a elas. Os psicanalistas se opõem à 

precipitação de conclusões de causalidades não estabelecidas ou negadoras de outros 

fatores em jogo, negações e precipitações que conduzem a reduções do conceito de “cura” 

(Jerusalinsky, 2012, p. 110). Opomo-nos em afirmar que as condições de cada sujeito autista 

sejam um empecilho para considerá-lo como sujeito; opomo-nos à redução desses sujeito a 

manifestações comportamentais, defeito mental ou intelectual. Esses sintomas presentes nos 

sujeitos autistas não são sem função. Segundo Calazans e Martins (2007, p. 143), os sintomas 

dos autistas são como questionamentos de um sujeito, eles nos dizem algo sobre o autista, 

cabe a nós saber ouvir. Ouvir é buscar escutar aquele que sofre, é buscar entender aquele 

sintoma que diz do singular desse sujeito, algo que vai muito além da noção de certo ou 

errado, normal ou patológico. É trabalhar a partir de seus sintomas sem a intenção de removê-

los. O que se apresenta na singularidade na análise é aquilo que pode ser extraído para uma 

transmissão do conhecimento.  

O diagnóstico na clínica esbarra numa questão muito particular que, mesmo inserido 

numa estrutura clínica, o sujeito não se adequará a ela por completo. Ou seja, há algo no 

sujeito que não obedece, que vai além. O inconsciente, assim, é estrutura de um conjunto não 

totalizável de traços (Laurent, 2012a). Um sujeito que é marcado por uma estrutura que se 

encontra fora do laço social exige que se entenda que ele se encontra fora de tudo o que é 

comum: a comunicação, o senso comum, a linguagem, a comunidade. A pressão e a 

necessidade mercadológica de inserir o sujeito psicótico no laço social desconsideram, 

segundo Júlio de Castro (2009), que os sintomas desses sujeitos são um movimento subjetivo 

elaborado pelo próprio sujeito. Assim, o sujeito 

 

Não é a sua inteligência, não está no mesmo eixo, é excêntrico. O sujeito como tal é 

algo diferente de um organismo que se adapta. É outra coisa, e para quem sabe 

ouvi-lo, a sua conduta toda fala a partir de um outro lugar que não o deste eixo que 

podemos apreender quando o consideramos como função no indivíduo. (Lacan, 

1954-1955/1985, p. 16) 

 

O diagnóstico deficitário, portanto, tem o peso de uma irrecuperabilidade. Rotula e 

molda a criança de tal modo que acaba por determinar o destino dela de incapaz. Utilizam de 

instrumentos de medidas, testes, padrões, para tentar compreender o que se passa na “mente” 

da criança com o único intuito de fazê-la “ser normal”, “agir normalmente”, trabalhar igual 

aos outros. A noção deficitária é uma versão que se encontra em destaque. Saber que vai na 

direção da segregação e do isolamento. Essa orientação coloca o sujeito como se ele fosse 
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formado unicamente por um organismo e é utilizada não apenas por profissionais da saúde, 

como é a noção que o Ministério da Saúde brasileiro determina. Embora a definição do 

autismo como déficit cognitivo seja internacionalmente aceita, por meio dos Manuais de 

classificação, os problemas relativos à sua patogenia e etiologia são ainda objeto de inúmeras 

controvérsias. Mesmo que a Lei nº12.764/1213 seja um progresso na promoção e na garantias 

de direito e cidadania, inserir o autismo no campo deficitário é retornar às questões que dizem 

respeito a impedimentos, estigmatização, incapacidades, nomeando, classificando e definindo 

o destino do sujeito autista: o sujeito encontra-se paralisado, a partir do diagnóstico, na 

enfermidade determinada por médicos e profissionais da saúde. Ou seja, permanece o 

isolamento, a exclusão. As especificidades do autismo fazem obstáculo no laço social, no 

campo das pesquisas científicos, sendo este difícil de ser inteiramente abarcado em categorias 

rigidamente descritivistas. Portanto, deve-se reconhecer a singularidade do sujeito autista sem 

fazer dele um objeto de mensuração e quantificação. Procurando desenfreadamente a causa 

definida para a debilidade, nega-se o sentido e a história desta para o sujeito em questão 

(Mannoni, 1985).  

Os métodos educacionais, pedagógicos e comportamentais como formas únicas de 

tratar o autismo inserem de uma vez por todas os sujeitos em uma lógica sem fim: indivíduo 

inserido no laço social forçosamente, cidadão e portador de deficiência, de distúrbios e 

incapacidades. Ou seja, mais um registro na história do alienado.  

Para a Psicanálise, o sintoma é visto como uma elaboração, uma construção do 

próprio sujeito. Lacan já nos ensinou que em um trabalho analítico, quer se trate de uma 

neurose ou de uma psicose, que o sujeito é, acima de tudo, um sujeito inserido no campo da 

linguagem e não unicamente um organismo. Nessa direção, a posição do analista é ir além da 

fenomenologia, do comportamento ou do déficit. O sintoma é algo que diz do sujeito e 

apresenta uma significação importante. Uma conduta seria, portanto, ter como direção de 

trabalho se colocar como testemunha das produções do sujeito sem que se imponha qualquer 

valor ideal ou social. 

 

3.3 Autismo, uma “deficiência” no contexto sociopolítico 

 

Para seguir na direção de uma reflexão a respeito do autismo no contexto 

sociopolítico brasileiro, atualmente, gostaríamos de propor um questionamento: qual o 

                                                
13 A Lei 12.764/2012 será explicada e debatida na seção 3.3 Autismo, uma “deficiência” no contexto 

sociopolítico.  
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impacto de denominar o autismo de deficiência? Quais seriam as consequências dessa 

perspectiva?  

A angústia dos pais diante do diagnóstico de autismo e a ansiedade para encontrar 

respostas rápidas e soluções definitivas possibilitaram o prevalecimento de uma noção 

nosográfica classificatória. Em nome da ciência, na busca na etiologia do autismo, o modelo 

comportamental e descritivista ganhou força e evidência. Passaram, assim, a partir os 

discursos neurocientíficos e cognitivo comportamental, a determinar categorias 

classificatórias e métodos diagnósticos, tendo como ponto de partida critérios de detecção do 

autismo – observação e avaliação do comportamento e o caráter deficitário do autismo.  

Designar o autismo como deficiência14 passa a ser obrigatório e aliena os sujeitos 

autistas nesses discursos. Chamamos aqui de discursos alienantes os dois modelos que 

imperam hoje para falar da deficiência: o modelo médico e o modelo social, que abordaremos 

mais à frente. Essas duas noções, apesar de terem posicionamentos opostos, apostam em um 

denominador comum: na deficiência e, assim, não permitem ao indivíduo se constituir como 

sujeito: ou ele é um indivíduo impedido biologicamente ou um sujeito impedido socialmente. 

Desse modo, reduzem o tratamento a algo na direção da remissão dos sintomas e em 

tratamentos educativo e pedagógico.15 Ainda que exista esses dois modelos para entender a 

deficiência, o modelo médico ainda tem maior destaque. A noção deficitária do autismo é 

uma proposição importante que comanda e detém o saber sobre o outro a partir de noção 

fisiológica e comportamental. Entende-se como orientação colocar o autismo nesse campo 

tendo como base a lógica do real do organismo: o indivíduo é um ser vivo, organismo 

(unicamente). Busca-se uma solução rápida para todos os conflitos na direção de uma 

retomada da vida “normal”, social e saudável dos pacientes. Em nome de uma pretensão 

científica, a remissão dos sintomas passa a ser prioridade antes mesmo de tentar localizar o 

sujeito, ignorando assim seu discurso e sua maneira de se posicionar diante da angústia e o 

modo como articula sua história. A deficiência passa a ser algo externo que deve ser 

apaziguado ou, se possível, retirado de maneira rápida e eficaz.  

 

 

                                                
14 Quando falamos em deficiência no contexto do autismo, estamos nos referindo ao termo que, com seus 

conceitos e determinações, encontram-se presentes tanto na Lei nº 12.764/12, que iremos abordar mais à 

frente, e nos Manuais Diagnósticos, como DSM e CID.  

15 Não é uma crítica a todo tratamento médico e pedagógico, entretanto acreditamos que esses tratamentos não 

devem ser únicos ao se tratar do autismo. Acreditamos que o trabalho clínico seja de extrema importância, é 

o que defendemos aqui.  
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3.3.1 A deficiência intelectual e o autismo 

 

Ao longo da história, a noção de deficiência intelectual ganhou diferentes definições e 

significações. Mesmo assim, as novas definições elaboradas não superavam as representações 

negativas e estigmatizantes apoiadas em abordagens normativas do desenvolvimento 

humano. Nessa direção, afirma Ana Lydia Santiago (2007, s/p), na evolução conceitual e 

investigativa, tanto no saber psiquiátrico quanto nas diversas abordagens no campo da 

psicologia, é possível constatar, essa mesma associação da debilidade à fraqueza, à 

insuficiência, ao déficit das faculdades mentais, especialmente aquelas que concernem às 

atividades intelectuais do sujeito. A categoria de deficiência intelectual já foi associada à 

loucura, carregada de representações sociais negativas presente no contexto social até hoje, 

destacando as limitações dos indivíduos por meio de resultados mensurados de testes 

quantitativos de inteligência. O predomínio do modelo médico, de orientação organicista, 

permitiu relacionar a deficiência com doença mental e, como consequência, visualiza-se a 

deficiência como uma falta, um prejuízo. Essa visão negligencia as dimensões de um sujeito 

que vai além do corpo dito deficiente. Ainda, de acordo com as autoras, observa-se no Brasil 

que o modelo médico serve de orientação para o funcionamento das diversas instâncias 

sociais e, como consequência, a inserção social das pessoas com deficiência, a partir dessa 

ótica incapacitante, nem sempre se faz presente (Dias & Oliveira, 2013). 

O campo conceitual da deficiência intelectual em que o autismo encontra-se inserido 

atualmente, legitimado pela lei brasileira, tem origem nos movimentos sociais de luta das 

pessoas com deficiência sancionado pela Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, em Nova Iorque, no ano de 2006. Essa Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ocorreu com o apoio das Organizações das 

Nações Unidas (ONU) e foi um marco na garantia e promoção dos direitos humanos, tais 

como, dignidade, integralidade, igualdade e não discriminação de todos os cidadãos, em 

particular das Pessoas com Deficiência. A Convenção sobre direitos humanos foi o resultado 

de uma necessidade de garantir efetivamente o respeito pela integridade, dignidade e 

liberdade individual das pessoas com deficiência e de reforçar a proibição da discriminação 

desses cidadãos por meio de leis, políticas e programas, atendendo às suas demandas e 

garantindo a participação na comunidade. A Convenção reafirma os princípios universais já 

citados, bem como as obrigações específicas relativas à sensibilização da sociedade para a 

deficiência, ao combate aos estereótipos e à valorização das pessoas com deficiência, 

promovendo, protegendo e assegurando o exercício pleno e equitativo de todos os direitos 
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humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência. Nesse momento, 

portanto, ficou estabelecido que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos 

de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdades de condições com as demais pessoas (Brasil, 2009).  

Os estados da federação tomaram as medidas apropriadas para implantar e promulgar 

o decreto que garantia e assegurava os direitos das pessoas com deficiência, no que diz 

respeito ao acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao 

transporte, à informação e comunicação, aos sistemas e tecnologias da informação e 

comunicação, serviços e instalações de uso público. Em agosto de 2009, os atos 

internacionais de 2006 entraram em vigor no Brasil no plano jurídico externo e, a partir desse 

momento, as leis constituídas passaram ser executadas e cumpridas inteiramente. 

Existem, como citado anteriormente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2004), pelo menos duas maneiras de conceber a deficiência: por intermédio do 

modelo médico, orientação organicista, e o modelo social. Para o modelo médico, a 

deficiência é uma incapacidade e esta é um problema da pessoa, causado diretamente pela 

doença, trauma ou outro problema de saúde, que requer assistência médica sob a forma de 

tratamento individual por profissionais (OMS, 2004, p. 18), ou seja, entendida como uma 

desvantagem e, assim, os esforços são concentrados na recuperação e na reparação desses 

impedimentos. Já o modelo social compreende a deficiência como um problema social, ou 

seja, é o resultado de uma relação complexa entre a condição de saúde do indivíduo e os 

factores pessoais, com os factores externos que representam as circunstâncias nas quais o 

indivíduo vive (OMS, 2004, p. 15), entende como um problema social que diz de uma (não) 

funcionalidade16 da pessoa; a opressão é consequência de sociedades não inclusivas. O 

modelo social se apresenta como reflexão e crítica ao modelo médico, que se refere à 

deficiência como uma incapacidade, uma desvantagem ou desarmonia. Entretanto, o modelo 

social, ao se referir à deficiência mental, conceitua-a como um funcionamento intelectual 

inferior à média, que apresenta limitações em áreas de habilidades adaptativas, como 

comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, entre outros.17 Entretanto, mesmo essas 

duas perspectivas sendo distintas e tendo como base noções diferentes para dizer sobre a 

deficiência, essas duas formas de compreender a deficiência trazem-na sob o aspecto do 

                                                
16 Funcionalidade aqui, segundo as autoras Dias e Oliveira (2013), diz sobre funções e estruturas do corpo, 

participação social e atividade.  

17 Conceituação presente nas Leis nº 10.048 e nº 10.098 de 2004.  



72 
 

 

impedimento, seja ele um impedimento traduzido em incapacidade (modelo médico) ou 

impedimento traduzido em barreiras sociais (modelo social). Assim, apresentam-se com uma 

visão negativa e, ao se referirem à deficiência, dizem de um sujeito inabilitado, 

impossibilitado, impedido, um significante que ultrapassa sua estrutura como tal e determina 

em sua constituição uma noção de realidade (Dias & Oliveira, 2013).  

A perspectiva que gerou uma concepção negativista de deficiência que impera até 

hoje tem suas raízes no século XX. Desde o início desse século, houve uma crescente 

preocupação médica que seguia na direção de um tratamento educativo para as pessoas com 

deficiência intelectual. Essa perspectiva educacional, aliada à necessidade de diagnosticar e 

medir o desempenho intelectual dos indivíduos, em conjunto com a Psicologia, possibilitou a 

elaboração de testes psicométricos que visavam converter em números o desempenho 

intelectual humano. Nesse contexto do cientificismo, foi desenvolvido o Teste de Quociente 

de Inteligência (QI) por Alfred Binet e Theodore Simon, teste precursor de diversos 

instrumentos de medida. O QI logo passou a ser muito utilizado com o objetivo de classificar 

estudantes segundo suas capacidades para a aprendizagem, capacidades essas mensuradas por 

testes, ou seja, passou-se a rotular os indivíduos a partir dos resultados psicométricos. O teste 

de QI foi largamente utilizado, pois atendia às necessidades ideológicas geradas pelo 

capitalismo. Aquele indivíduo de QI abaixo da média passou a ser visto como ineficaz, 

desacreditado em suas potencialidades, improdutivo para o meio acadêmico, social e 

econômico (Dias & Oliveira, 2013). Para Santiago (2007), esse método elaborado por Binet e 

Simon constitui um esquema empirista diferencial que se estrutura como uma escala métrica 

da inteligência, possibilitando colocar em níveis hierárquicos os resultados obtidos das 

diversas inteligências, equivalendo a medida. Assim, o problema da classificação dos 

anormais fica resolvido por meio de um teste de verificação de inteligência (Santiago, 2007, 

s/p.). A autora ainda coloca em ressalva a maneira como a inteligência torna-se um elemento 

compacto e maciço que serve para dizer do conjunto das funções psíquicas, sendo cada uma 

delas uma extensão do déficit verificando a prevalência de uma deformação ou insuficiência 

generalizada das funções cognitivas. Segundo Collete Audry, fazer um diagnóstico por 

medidas de quoeficiente intelectual e de escolha de métodos de reeducação, é um esforço 

para compreender a criança débil, que muitas vezes acarreta o risco de paralisá-la em sua 

enfermidade. A prova é que essas apreciações e essas medidas são muitas vezes desmentidas 

pela evolução do doente (1985, p. x).  

Assim, os impasses escolares a partir da relação com o processo de leitura e escrita 

adquirem status de índices sintomáticos de debilidade mental e, para tanto, as classificações 
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das patologias da inteligência permanecem associadas, em grande parte, ao fator 

essencialmente fenomênico da capacidade de adaptação do escolar aos padrões vigentes de 

escolarização (Santiago, 2007, s/p). Podemos afirmar, portanto, que os padrões vigentes de 

escolarização são elementos norteadores para classificar um déficit intelectual e cognitivo, ou 

seja, o desempenho escolar é o elemento-chave para classificar o déficit cognitivo.  

Para o autismo não seria diferente: atribuem essas deformações e insuficiências das 

atividades cognitivas e imputam aos seus portadores uma cognição infantil associada à 

incapacidade, fraqueza, e tira o direito a uma vida adulta independente. Mesmo que não se 

tenha comprovado que o autismo seja uma deficiência, ele encontra-se inserido nessa 

perspectiva. Deve-se deixar claro que, no início da Reforma Psiquiátrica, o autismo não tinha 

sido considerado específico da área da saúde mental e as organizações de pais, na época, 

ainda não estavam estruturadas de forma politizada. O autismo passou a pertencer à área da 

saúde mental ao direcionarem políticas públicas especificamente para crianças e adolescentes 

(Rios & Andrada, 2015) a partir da III Conferência Nacional de Saúde Mental, conforme 

citado anteriormente. 

A maneira de enxergar a deficiência encontra-se vinculada a atributos ou 

características desvantajosas, e a força do modelo médico apoiada em abordagens normativas 

operam de forma a ditar a maneira de conceber e tratar os indivíduos. Segundo Francisco 

Ortega (2009, p. 68), a deficiência aparece como construção cultural. Mais do que um fato 

biológico, constitui uma maneira de regulamentar os corpos considerados normais e 

corresponde à recusa da sociedade em aceitar a variabilidade do corpo humano. E mais, o 

rótulo de deficiente mental apresenta uma dupla função: determina como a pessoa com a 

deficiência mental deve se comportar em sociedade como também determina os padrões de 

comportamento dos outros indivíduos perante essa pessoa (Glat, 1995). 

Atrelada à noção de deficiência intelectual encontra-se a noção de transtorno mental, 

que se ampara na noção específica diagnóstica. Ao nos referirmos à noção de transtorno 

mental, retomamos a discussão feita por Calazans e Martins (2007): o verbo transtornar 

apresenta uma conotação desfavorável de uma mudança na ordem, que provoca uma 

desordem – quando utilizado em inglês (língua oficial dos manuais) e francês, também é 

possível encontrar o sentido de perturbação. Assim, para os autores,  

 

todas essas acepções de transtorno, quando tomadas por práticas que se julgam 

objetivas e que pretendem estabelecer jurisdição sobre as práticas, pressupõem três 

aspectos: 1. O transtorno é uma perturbação da ordem a ser seguida; 2. Se há uma 

ordem a ser seguida, há a necessidade de adaptar-se a essa ordem; 3. O transtornado 
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é alguém que sofre de um déficit de competências em relação aos outros sujeitos 

que se adaptaram a essa ordem. (Calazans & Martins, 2007, p. 144)  

 

O campo da Psiquiatria organicista, nessa direção, tem concebido a deficiência 

intelectual como um transtorno mental ou do comportamento, seguindo as definições 

propostas pelo Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM) e pela 

Classificação Internacional de Doenças (CID 10). A pressão e a necessidade mercadológica 

de inserir o sujeito psicótico no laço social levam a uma desconsideração dos sintomas desses 

sujeitos. Desconsideram que os sintomas são um movimento elaborado pelo próprio sujeito, 

uma produção, que dizem de sua maneira de estar no mundo. Por isso, reduzir o sujeito 

autista a deficiências intelectuais e comportamentais que devem ser reparados em nome de 

uma normalidade e aceitação social é justamente não querer encontrá-lo. 

As classificações normalizantes, cujo propósito é buscar unicamente marcadores com 

categorias baseadas em traços comportamentais, estão presentes nos manuais diagnósticos 

DSM e CID 10, que trazem uma enorme extensão diagnóstica. A complexidade e a 

heterogeneidade nas manifestações autísticas dificultam na generalização de suas 

características como classificação, podendo o autismo ser denominado como um terreno das 

particularidades – como afirma Rios et al. (2015, p. 326), se você conhece uma pessoa 

autista, você conhece uma18 pessoa autista. 

A descrição minuciosa e precisa dos sinais e sintomas constituiu a base da semiologia 

de um processo, sem busca de uma etiologia cujo critério de objetividade encontra-se 

amparado na descrição dos fatos clínicos. Os DSMs, portanto, tornaram-se o principal 

manual diagnóstico dos ditos transtornos mentais. As formulações de categorias apresentam-

se instáveis, pois, a cada nova edição, as descrições diagnósticas estão cada vez mais amplas, 

buscando serem suficientes para esclarecer e abarcar o sofrimento psíquico.  

 

As mudanças nos DSMs vão sendo produzidas para encontrar sinais de 

“transtornos” mais objetivos, mais observáveis, mais mensuráveis e em maior 

quantidade, ou ainda, há uma necessidade avaliada ‘pela’ ciência de dispor de 

referentes empíricos que permitem classificar e curar cada vez mais pacientes. Se 

não se encaixam dentro de um item, sempre se pode criar outro, ou combinar vários 

deles. (Fendrik, 2011, p. 31) 

 

Os operadores dos manuais DSM e CID, com objetivo único e exclusivo de descrição 

de sinais e sintomas, elaboraram não somente uma categoria diagnóstica abrangente, mas 

também determinam uma única maneira de ver e compreender o sofrimento psíquico a partir 

                                                
18 Grifo nosso.  
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da noção de transtorno mental. Conceito que se refere a síndromes ou padrões 

comportamentais ou psicológicos que se encontram associados ao sofrimento, à incapacitação 

ou risco significativo de dor, deficiência ou perda da liberdade (APA, 2013). Conceito esse 

que visa a uma objetividade, ao ser descritivista, traz a noção de uma situação desfavorável, 

que provoca uma desordem.  

Em relação ao autismo, no início dos anos 1960, algumas pesquisas passaram a 

afirmar – sem provas – que o autismo era um transtorno cerebral e seu surgimento era visto 

desde a infância. Em 1978, Michael Rutter19 definiu o autismo a partir de quatro critérios: 

atraso e desvio sociais, tendo relação com o retardo mental; problemas na comunicação; 

comportamentos incomuns (movimentos estereotipados e maneirismos); e acometia crianças 

antes dos 30 meses de idade. A definição apresentada por Rutter e trabalhos sobre o autismo 

com base nessa perspectiva possibilitaram introduzir essa definição no DSM-III em 1980. O 

autismo nesse momento tinha sido reconhecido, pela primeira vez, como síndrome e colocado 

em uma nova classe, os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento – TIDs (Kin, 2006).  

Na quarta edição do DSM, o autismo ganhou uma nova nomeação: transtorno global 

do desenvolvimento. Esse transtorno foi caracterizado por um comprometimento grave e 

global em diversas áreas do desenvolvimento, como habilidades de interação social recíproca, 

habilidades de comunicação ou presença de estereotipias de comportamento, interesses e 

atividades. Essas condições, portanto, definem-se como prejuízos qualitativos que exprimem 

uma falha ou um desvio acentuado, tendo como base o desenvolvimento ou idade mental do 

indivíduo. Os transtornos mentais ali descritos se elevaram à categoria de síndrome. Dentro 

desse diagnóstico, encontra-se o autismo, denominado nesse manual, como Transtorno do 

Espectro Autista. 

Para a elaboração da quinta edição do DSM, publicado em 2013, os autores afirmam 

que foram utilizados critérios concisos e claros, cuja intenção era facilitar a avaliação objetiva 

dos sintomas, bem como auxiliar nos estudos epidemiológicos sobre os transtornos mentais, 

sendo um instrumento de coleta e comunicação precisa de estatísticas de saúde pública sobre 

taxas de mortalidade e morbidade dos transtornos mentais. Ou seja, os sinais e sintomas 

apresentados pelos sujeitos seriam fenômenos mensuráveis e passíveis de quantificação. No 

que tange ao autismo, os operadores apresentaram uma novidade: houve uma fusão do 

transtorno autista, transtorno de Asperger e transtorno global do desenvolvimento, pois, 

                                                
19 Michael Rutter foi o primeiro professor de Psiquiatria Infantil no Reino Unido e atua como professor de 

psicopatologia do desenvolvimento no Instituto de Psiquiatria King’s College London, e é psiquiatra no 

Maudsley Hospital. 
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segundo o DSM-V, os sintomas desses transtornos representam um único continuum de 

prejuízos na comunicação social e de comportamentos restritivos e repetitivos e essa nova 

classificação melhora a especificidade dos critérios diagnósticos que são mais focados em 

tratamentos para os prejuízos específicos observados. Ou seja, o DSM-V apresenta uma 

noção de transtorno que se traduz em um indivíduo deficiente mental, incapaz, que detém 

prejuízos na fala, na comunicação e na interação social (APA, 2013).  

Segundo o manual, nesse quadro diagnóstico, os transtornos se manifestam de forma 

prematura, no início do desenvolvimento, geralmente antes das crianças ingressarem nas 

escolas. Os transtornos inseridos nessa classificação são caracterizados como déficits do 

desenvolvimento que acarretam prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou 

profissional, variando entre limitações na aprendizagem, em funções executivas, em 

habilidades sociais ou inteligência. O transtorno do espectro autista, inserido na nova 

classificação dos Transtornos do Neurodesenvolvimento, apresenta sintomas que 

representam um continuum único de prejuízos com intensidades que vão de leve a grave nos 

domínios de comunicação social e de comportamentos restritivos20 e repetitivos (APA, 2013, 

p. xiii). 

Ainda nessa categoria podemos encontrar, de maneira frequente, a ocorrência de mais 

de um transtorno do neurodesenvolvimento; por exemplo, indivíduos com transtorno do 

espectro autista frequentemente apresentam deficiência intelectual (transtorno do 

desenvolvimento intelectual). Segue, por sua vez, a concepção de deficiência intelectual, de 

acordo com o DSM-V. 

 

Déficits em capacidades mentais genéricas, como raciocínio, solução de problemas, 

planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem 

pela experiência. Os déficits resultam em prejuízos no funcionamento adaptativo, de 

modo que o indivíduo não consegue atingir padrões de independência pessoal e 

responsabilidade social em um ou mais aspectos da vida diária, incluindo 

comunicação, participação social, funcionamento acadêmico ou profissional e 

independência pessoal em casa ou na comunidade. (APA, 2013, p. 31)21 

 

Esse manual apresenta apenas descrições dos sinais e sintomas e suas respectivas 

categorias, itens e subitens e cormobidades, sem apresentar uma fundamentação 

epistemológica para a definição do que é um transtorno. Utiliza apenas métodos 

observacionais e a medição, que apontam para “comportamentos anormais” e “mentes 

                                                
20 Grifos nossos. 

21 Grifos nossos.  
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anormais” e os encaixam nas classificações. Há um estabelecimento de condutas normais, e 

aqueles que fogem à regra se apresentam como portadores de transtornos mentais: todo 

comportamento “desviado” de uma normalidade tangível, estabelecida em relação ao “que 

se espera” tem a possibilidade de ser definida – e medicada – como uma alteração da ordem 

(disorder) (Fendrik, 2011, p. 32).  

Pode-se perceber que a noção de deficiência do autismo também se encontra presente 

na definição da CID 10. Segundo esse manual, o autismo está presente no grupo de 

transtornos caracterizados por alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e 

modalidades de comunicação e por um repertório de interesses e atividades restrito, 

estereotipado e repetitivo. Estas anomalias qualitativas constituem uma característica global 

do funcionamento do sujeito, em todas as ocasiões (CID 10, p. 367). Assim, o autismo 

infantil pode ser descrito, segundo o CID 10, como  

 

Transtorno global do desenvolvimento caracterizado por a) um desenvolvimento 

anormal ou alterado, manifestado antes da idade de três anos, e b) apresentando 

uma perturbação característica do funcionamento em cada um dos três domínios 

seguintes: interações sociais, comunicação, comportamento focalizado e repetitivo. 

Além disso, o transtorno se acompanha comumente de numerosas outras 

manifestações inespecíficas, por exemplo fobias, perturbações de sono ou da 

alimentação, crises de birra ou agressividade (auto-agressividade). 

 

As duas descrições a respeito do autismo, tanto no DSM V quanto no CID 10, mesmo 

sendo elaborados por associações distintas, apresentam uma maneira de compreender o 

sofrimento psíquico amparada em uma noção de transtorno mental que traz uma noção de 

incapacitação deficitária do sujeito descrita em uma síndrome. Ao considerar o autismo como 

uma deficiência intelectual, uma limitação na linguagem e nas funções executivas, pode-se 

afirmar que os sujeitos com autismo estão configurados com um impedimento neurológico e 

biológico que determinam uma incapacidade e que não atendem aos padrões de 

normalidade.22 Assim, os portadores do espectro autista possuem comportamentos desviantes 

que resultam em prejuízos para eles e para a família e “transformam” a sociedade, segundo os 

padrões de normalidade por eles determinados. É interessante destacar como os dois manuais 

citados caminham lado a lado, não apenas na maneira de conceber o sofrimento psíquico e 

terem a mesma linguagem e a mesma metodologia classificatória, como também no DSM-V 

– a classificação do autismo como Transtorno do Espectro Autista já se encontra presente no 

                                                
22 Normalidade aqui é entendida ora como uma expectativa biomédica de padrão de funcionamento da espécie, 

ora como um preceito moral da produtividade e adequação às normas sociais (Diniz, Barbosa & Santos, 

2009). 
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código de classificação utilizado pelo CID-10, “F-84”. Ou seja, ao diagnosticar o transtorno 

do espectro autista no DSM-V, você automaticamente já sabe qual o código de classificação 

presente no CID-10.  

A cada nova edição é apresentado um número maior de transtornos e para cada 

classificação, um número maior de sinais e sintomas, ao tentar abarcar toda a singularidade 

do sujeito nessas classificações. O autismo encontra-se enquadrado em diagnósticos de bases 

comportamentais, utilizando apenas sinais e sintomas como critérios classificatórios e 

diagnósticos; o cérebro e o repertório comportamental são entendidos como categorias de 

realidade, tendo como consequência um “achatamento” da clínica e o aprisionamento do 

sujeito às patologias (Laurent, 2012a). Em nome de uma cientificidade, práticas da Medicina, 

como a Medicina Comportamental e a Medicina Baseada em Evidências, fizeram alianças 

com a Psicologia Cognitivo-Comportamental com o intuito de objetivar a Psicologia de 

maneira que esta se tornasse mais eficaz e eficiente e, portanto, mais científica.  

Não só há uma tentativa autoritária de como compreender o autismo como uma 

deficiência como há também uma tentativa de excluir práticas clínicas que não partem dessa 

premissa, como no caso das tentativas de excluir as práticas psicanalíticas no tratamento do 

autismo, como veremos a seguir. Por não apresentarem resultados eficazes comprovados 

cientificamente, excluem não somente a clínica psicanalítica como também a pluralidade, a 

diversidade e o debate, científico e metodológico, das abordagens que podem possibilitar 

tratamento às pessoas com autismo e dos critérios diagnósticos empregados em suas 

avaliações. 

Há uma recusa radical dessa clínica que tenta obrigar essa prática ser uma clínica não 

mais pautada na escuta do sujeito em sofrimento, e sim em um conjunto de técnicas, 

disciplinas e estratégias rígidas. Portanto, o que está em jogo aqui não é a eficácia ou 

fundamentação teórica psicanalítica, mas uma recusa ética de escuta daquele que sofre 

(Dunker, 2013). 

Os inúmeros movimentos contrários à Psicanálise marcaram a sua trajetória por 

levantarem uma batalha de característica aguerrida de ideias, discussões e entraves entre 

teóricos do Brasil e do mundo, não somente entre profissionais como também leigos. Esses 

movimentos tentam, a todo custo, excluir a prática psicanalítica, a exemplo dos 

acontecimentos de 2012, que são dignos de um amplo debate. No fim desse ano, a Secretaria 

de Saúde do Estado de São Paulo fechou o Centro de Referência da Infância e Adolescência 

(CRIA), cuja justificativa era que o trabalho ali realizado por uma equipe multidisciplinar, 

que contava com pediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, tinha como 
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fundamento a orientação psicanalítica. Segundo a Secretaria, a justificativa se passava pela 

falta de bases científicas e comprovadas e, por isso, o CRIA não poderia exercer sua função, 

que há mais de 10 anos prestava serviços multidisciplinares, gratuitos e eficientes no 

tratamento de bebês, crianças e jovens em sofrimento psíquico (Blog Movimento Psicanálise, 

Autismo e Saúde Pública, 2013). 

Ainda no mesmo ano, foi publicado um edital pela Secretaria de Saúde de São Paulo 

para o credenciamento de instituições para o tratamento de crianças autistas. O edital incluía, 

exclusivamente, os profissionais especializados nas terapias cognitivo-comportamentais 

(Brasil, 2012b). Uma atitude discriminatória e intervencionista. Ainda, segundo a Secretaria, 

os profissionais especializados em Psicologia Cognitivo-Comportamental detinham o 

conhecimento específico e comprovados cientificamente, sendo assim, somente esses 

profissionais estariam aptos para trabalhar no tratamento de crianças e adolescentes com 

autismo. 

Houve, curiosamente, nesse mesmo ano de 2012, em diversos países, um grande 

movimento na tentativa de criar legislações direcionando o que seria uma prática apropriada 

para o diagnóstico e o tratamento do autismo. Na França, podemos citar um projeto de lei 

elaborado pelo Deputado Daniel Fasquelle que visava à interdição do exercício da Psicanálise 

com autistas (Aflalo, 2012). Segundo Daniel Fasquelle, Para ajudar as pessoas a lidar com o 

autismo a França não pode continuar a tolerar e apoiar as práticas do tipo psicanalítico no 

tratamento do autismo (Fasquelle, 2012). Antes disso, ainda na França, em 8 de outubro de 

2003, o parlamento francês aprovou a Emenda Acccoyer, que pretendia regulamentar o 

exercício das psicoterapias, mas sem acordo prévio e sem a escuta dos profissionais. 

Propunha a restrição a psicólogos, o título de psicoterapeutas e exigia dos outros profissionais 

uma avaliação e submissão de sua prática, desconsiderando os psicanalistas. Havia, dessa 

forma, uma subordinação da saúde mental ao poder médico, e essa tentativa contra a 

liberdade individual e a intimidade da vida privada que não permitia à pessoa em sofrimento 

escolher o seu terapeuta.  

Profissionais e entidades tentam excluir a Psicanálise das políticas públicas de atenção 

ao autista e negam seus princípios de ação e a posição ética da Psicanálise no atendimento 

das pessoas em sofrimento psíquico, determinando uma única forma de compreender o 

autismo, bem como buscam determinar uma única prática e um único método de tratamento. 

A partir dessa tentativa de homogeneização, acreditam que ao proporcionarem bases 

amparadas em evidências científicas com instrumentos padronizados e válidos estão 

garantindo uma prática sólida e científica e, assim, impedem qualquer outro modo de se 
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pensar o autista de participar dos esforços para a consideração de seu diagnóstico e 

tratamento, como prova a tentativa de evitação da Psicanálise.  

Entretanto, acreditamos que a questão aqui vai além de buscar uma prática mais eficaz 

e cientificamente comprovada. Essa maneira de tentar organizar o campo do sofrimento 

psíquico, bem como compreendê-lo de acordo com a “quantificação do corpo e do 

comportamento”, reduz o sujeito a um mero objeto científico e não deixa de gerar 

consequências clínicas. E podemos, assim, colocar uma questão de método, tal como fizeram 

Calazans e Lustoza 

 

Pode-se avaliar, dentro da problemática do sofrimento psíquico, um trabalho clínico 

com métodos que não surgiram dentro desse campo de trabalho? [...] Acreditamos 

que uma indicação e uma avaliação devam ser consoantes com o problema que se 

coloca: se o problema é clínico, é por meio da clínica que iremos traçar diagnóstico, 

prognóstico e direção de tratamento. (2012, p. 23) 

 

Partimos do pressuposto de que o autismo encontra-se inserido numa estrutura clínica 

e, a partir da perspectiva psicanalítica, para dizer sobre ele é necessário ir além da única via 

do cérebro, do corpo e da neurobiologia. Há sempre algo do sujeito que escapa às 

classificações. O autismo, em sua condição de singularidade, desafia o modelo classificatório, 

fazendo com que os manuais diagnósticos, a cada nova edição, expandam as descrições e os 

critérios comportamentais em busca de abranger o sautismo em todas as suas dimensões. Ou 

seja, por mais que pertença a uma classe, o sujeito não será inteiramente adequado a ela, há 

traços do sujeito que não obedecem ao tipo clínico.  

Nessa direção, a Psicanálise propõe ir além do que se manifesta no comportamento, 

levando em conta aquilo que permanece nas entrelinhas sem que ocorra uma objetivação do 

indivíduo, construindo seu saber pela via da interpretação, buscando acender a dimensão 

subjetiva. A Psicanálise é a clínica do sujeito que, segundo Calazans, não segue na direção de 

cura, não tem esse objetivo; ela se ampara na escuta e nos efeitos que a linguagem faz incidir 

sobre ele e sobre o seu modo de gozo (2008, p. 24). 

Para a Psicanálise, o autismo se encontra em outra via: seus sintomas, 

comportamentos estereotipados, a ecolalia, dizem de um sujeito em sofrimento que tenta lidar 

com a angústia de seu encontro com Outro, algo que é da ordem do insuportável para esse 

sujeito. Os sintomas autistas não são sem função. Colocar o sujeito autista como deficiente 

intelectual afirma que o sujeito detém uma incapacidade biológica e mental de não 

compreensão. Será que são eles (os sujeitos autistas) que não compreendem ou os 
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profissionais da área que não sabem ouvi-los, tal como nos advertiu Lacan?23 Ficam, pois, 

alguns questionamentos: como se explica a deficiência intelectual de uma criança autista se, 

ao se sentir invadida pela fala do Outro, tapa os ouvidos para se proteger do verbo? Como se 

explica as diversas publicações de sujeitos que escreveram sobre o dia a dia com o autismo, 

falando de seus sintomas, suas angústias, sofrimentos, medos, se afirmam que o autismo é 

uma deficiência cognitiva e intelectual? Segundo Marina Bailer (2015), todos os autistas não 

verbais que publicaram autobiografias por ela analisadas foram diagnosticados inicialmente 

como tendo debilidades mentais, autismo severo ou de baixo funcionamento, inteligência de 

baixo nível. Segundo a autora, 

 

[...] os autistas kannerianos podem escrever seus textos, eles podem finalmente 

mostrar que são inteligentes, pensantes, sensíveis, desejosos de se expressar e de 

estender cada vez mais seus pseudópodes em direção aos outros, o que podemos 

apontar nas autobiografias escritas nos autistas não verbais, como Tito 

Mukhopadhay, Ido Kedar, Birger Sellin, Elizabeth Bonker e Carly Fleischmann, 

nos autistas capazes de oralizar, mas com dificuldades significativas para conseguir 

expressar o que está na sua mente, como Naoki Higashida, e nos autistas verbais 

como Donna Williams e Temple Grandin. (Bailer, 2015, p. 222) 

 

O diagnóstico deficitário do autismo tem o peso de uma irrecuperabilidade. Nomeia o 

sujeito marcando seu destino: incapacidade. Incapacidade de falar, de ouvir, de pensar, 

trabalhar, gerar lucro. É com essa visão deficitária e incapacitante que são elaborados 

métodos comportamentais e educacionais para “reabilitar” o autista, como se somente a partir 

dessa perspectiva que se pudesse trabalhar com o autismo. Tudo indica que a maquinaria 

diagnóstica do DSM e do CID apresenta-se como ferramentas que estão na direção de uma 

ordem normativa, podendo dizer que se prega com esse tipo de manual uma ideologia 

normativa (Fendrik, 2011). Vejamos como isso pode impactar na organização de políticas 

públicas no Brasil. 

 

3.3.2 Autismo e políticas públicas: a Lei nº 12.764/12 

 

As compreensões cognitivistas e comportamentais que estão em grande destaque hoje 

passaram a impactar as políticas públicas na década de 1970. O autismo foi, como vimos no 

capítulo anterior, descrito pela primeira vez como síndrome por Kanner, em 1943, em seu 

artigo “Os Distúrbios Autísticos de Contato Afetivo”. Da década de 1940 a 1960, 

                                                
23 Jacques Lacan, Conferência em Genebra sobre o sintoma (1975). Texto extraído de Le Bloc-Notes de la 

psychanalyse, nº 5, 1985, pp. 5-23. 
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predominaram explicações psicanalíticas sobre o autismo, principalmente com Bruno 

Bettelheim, Margareth Mahler, Francis Tustin, Melanie Klein. Muito se foi discutido 

buscando entender o sujeito autista, seus sintomas e a maneira de relacionar com o Outro, 

com a linguagem e com o laço social. A partir da década de 1970, em busca de comprovações 

empíricas de trabalhos psicoterápicos, desenvolveram-se experimentos que buscavam 

validação dessas práticas. Assim, as compreensões cognitivistas, neurológicas e hereditárias 

passaram a dominar o campo psiquiátrico, influenciando nas elucidações sobre o sofrimento 

psíquico, incluindo o autismo. O autismo passou a ser visto como um problema neurológico e 

cognitivo, apresentando a classificação como transtorno abrangente do desenvolvimento 

presente na terceira edição do DSM, na década de 1980 (Ortega, 2009). 

O deslocamento de concepções caminhou lado a lado com a ansiedade dos pais, que 

rejeitavam explicações psicológicas culpabilizantes e buscavam respostas categóricas e 

determinantes na tentativa de encontrar tratamentos e cura. Acreditamos que nesse momento 

devemos fazer aqui uma breve discussão em relação à posição dos pais diante do diagnóstico 

de autismo e o discurso da ciência, mesmo este não sendo o foco principal de nosso debate. 

Antes mesmo de nascer, a criança é idealizada pelos pais e introduzida na cultura. No 

entanto, ao nascer, raramente a condição do bebê corresponde às expectativas imaginadas 

pela mãe: qualquer que seja a mãe, o nascimento de uma criança nunca corresponde 

exatamente ao que ela espera (Mannoni, 1985, p. XVIII). O diagnóstico do autismo 

encontra-se como um obstáculo na busca de realizar o ideal imaginado pelos pais e os pais se 

veem sem saber como cuidar e lidar com esse bebê. A condição da criança impede a 

concretude do ideal imaginado pelos pais e, por isso, ela tentará encontrar algo ou alguém 

que a oriente e determine o que fazer para solucionar essa condição, afinal, como afirmam 

Vorcaro e Lucero (2011, p. 819), saúde é sinônimo de realização plena. O diagnóstico e o 

especialista se apresentam, assim, como instrumentos para reconduzir a criança à 

normalidade, a partir de direcionamentos terapêuticos e medicamentosos e, dessa forma, há 

um alívio na angústia dos pais diante da condição da criança. O especialista, portanto,  

 

É localizado pelos pais como agente da saúde plena – aquele que os substitui – seu 

prognóstico tem primazia tal que, ao antecipar o adulto que essa criança será, torna-

se referência fixa pela qual os pais orientam seus laços com a criança. (Vorcaro e 

Lucero, 2011, p.820) 

 

Assim, os pais elegem o discurso científico do especialista como uma verdade a ser 

seguida e uma orientação acerca de como fazer laço com a criança. Nesse discurso o que 
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impera é a condição de normalidade, limita-se ao organismo, ao corpo da criança. Discurso 

que se apresenta sem falhas, absoluto (Vorcaro & Lucero, 2011).  

Tendo o discurso da ciência como verdade para lidar com o autismo, e este sendo 

oficializado em pesquisas e nas publicações dos DSMs, pais e familiares passaram a se unir 

em movimentos e associações, determinados na busca por respostas fazendo com que os 

discursos neurológicos e cognitivos ganhassem ainda mais destaque na comunidade por meio 

de políticas públicas, como veremos a seguir. 

No ano de 2012, foi sancionada a Lei nº 12.764/12 que instituiu a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo, o que edificou e 

inseriu de uma vez por todas o autismo no campo da deficiência. Na lei instituída (Brasil, 

2012), a pessoa com autismo é portadora da dita síndrome clínica, que é caracterizada como 

uma deficiência  

 

Persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, 

manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para 

interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e 

manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; padrões restritivos e 

repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por 

comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos 

sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento 

ritualizados; interesses restritos e fixos. (Brasil, 2012)24 

 

Para todos os efeitos legais, o autismo, diagnosticado de acordo com esses critérios, 

passou a ser uma deficiência. Retomo a discussão feita anteriormente: a lei apresenta critérios 

diagnósticos que reduzem os sujeitos autistas a comportamentos desviados da “norma”, 

apresentam significantes que se configuram como significados negativos que dizem de 

indivíduos incapazes e de uma pretensão de detentores de uma verdade sobre a condição do 

homem. O transtorno mental diz, portanto, de comportamentos inesperados que foram 

medidos como desobediência a uma razão soberana (Fendrik, 2011, p. 36).  

Razão soberana que se apresenta no imperativo da lei. A palavra lei vem do latim Lex, 

que significa “regra, norma”. Lei, portanto, é um princípio, um preceito, uma norma, criada 

para estabelecer as regras que devem ser seguidas, um ordenamento e, mais do que isso, uma 

obrigação imposta. Ou seja, a partir de 2012, determinou-se que o autismo é uma deficiência 

para todos os fins legais e, desde então, portanto, o autismo tem de ser entendido sob essa 

perspectiva. O Ministério da Saúde impôs, assim, a sua concepção de autismo com base na 

definição de deficiência elaborada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2006, na 

                                                
24 Grifos nossos.  
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Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que apresentam, como citado 

anteriormente, impedimentos (intelectual, físico ou mental). Na Lei nº 12.764/12, ao se referir 

à pessoa com autismo, usa-se a nomenclatura presente no DSM-IV-TR, o Transtorno do 

Espectro Autista imperando na lei o critério do DSM (Brasil, 2012), como se fosse o único 

modelo e a única maneira de se concebê-lo, delimitando-o a um “espectro” e negligenciando, 

em nome de justiça social, as mais diversas áreas, teorias e clínicas que trabalham com o 

autismo, em referência, aqui, a Psicanálise. Há contradições nessa lógica de introduzir o 

autismo como deficiência. Mesmo que o conceito hoje de deficiência não se apresente apenas 

pela noção biomédica, a noção de deficiência traduz a opressão ao corpo com impedimentos, 

ou seja, é um conceito que denuncia a relação de desigualdade a um corpo com 

impedimentos (Diniz, Barbosa & Santos, 2009, p. 65). Apesar de a lei apresentar importantes 

reparações sociais e ser um importante avanço social, coloca-se de uma vez por todas os 

sujeitos autistas como deficientes, concepção ainda vista como prejuízo.  

Alguns movimentos sociais e políticos de assistência e as associações de pais e 

amigos de autistas veem a referida lei como uma batalha vencida, uma conquista de direitos 

adquirida por aqueles que lutam em busca de auxílios e inclusão social, uma luta em prol das 

pessoas com autismo. Entretanto, deve-se pensar nas consequências de se introduzir o 

autismo em uma categoria deficitária, consequências que vão além de garantir dignidade, 

integralidade, igualdade e não discriminação, e geram impactos na clínica e também nas 

políticas públicas do País. Ninguém conseguiu provar, até agora, uma causa orgânica e 

deficitária para o autismo. Então, por que situar o autismo sob um único prisma, cuja base 

etiológica é biológica, neurológica e classificatória? Não estamos aqui indo contra a lei e os 

direitos garantidos, principalmente no que diz da garantia de justiça e serviços aos sujeitos 

autistas, entretanto, estamos questionando a concepção reducionista que pode vir a considerar 

o autismo como corpo e mente deficientes. Deve-se deixar claro que a análise que fazemos 

nesse momento, não é uma análise à lei em si no sentido de desabilitá-la, nem 

desconsideramos a sua importância e necessidade. Entretanto, acreditamos que seja 

necessário questionar o que está, em termos epistêmicos, por trás dessa lei. Essa discussão 

será feita a partir de dois pontos: o autismo como deficiência e a relação estabelecida a partir 

de 2001 entre saúde mental e cidadania. O primeiro ponto, a introdução do autismo no campo 

das deficiências, perpassa principalmente pelo predomínio das concepções biomédicas na 

lógica das descrições e das classificações e coloca o autismo como uma tradução de um 

sujeito com impedimentos (intelectuais e comportamentais). Volta-se à máxima da 

incapacidade e da anormalidade, que se um lado supõe um indivíduo normal e, assim, dotado 
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de todas as qualidades, por outro, apresenta um indivíduo anormal, maldito por Deus, um 

coitado (Sauvagnat, 2012). É nessa lógica que o autismo encontra-se inserido num campo em 

que, a partir do diagnóstico, o sujeito está fadado a ser um sujeito impossibilitado, incapaz e 

dependente. Lógica que destaca apenas aspectos negativos e limitantes. O autor faz a seguinte 

pergunta: o que fazemos quando fazemos um diagnóstico? (Sauvagnat, 2012, p. 16).  

Não se trata apenas de olhar para as questões dos direitos humanos, e sim entender 

que o autismo passa por uma questão clínica, e é por meio dela que deve ser feito o 

diagnóstico e a elaboração da direção do tratamento. O segundo ponto, a mudança no modelo 

assistencial a partir da Reforma Psiquiátrica e a sua legitimação em 2001, a partir da Lei nº 

10.2016, trouxe um significante importante: a saúde mental – como já falado anteriormente, 

legitimando o lugar do “louco”, um lugar na sociedade garantido por lei, lugar de ser tratado, 

de ser, viver e relacionar. Entretanto, a lei consolidou a relação de dois significantes: saúde 

mental e cidadania. Ou seja, a partir da garantia de um lugar, em um mundo de cidadania, 

apresentou-se para o “louco” um ideal de ressocialização. A entrada dos códigos da lei em 

um espaço até então segregado pela cultura (o velho asilo psiquiátrico) produziu novos 

efeitos de sentido. [...]. A instituição passa a ocupar um lugar inédito na clínica (Veras, 

2005, p. 3). O sujeito é capturado pelo discurso social e biológico. O ideal de reintegração ao 

social tem consequências para o sujeito. Como afirma Marcelo Veras (2005, p. 3), a cena 

encontra-se dividida em dois polos: 

 

Em um pólo a psiquiatria que, nas grandes instituições públicas, foi reduzida 

paulatinamente à prescrição de farmacoterápicos e demais instrumentos de ação 

biológica (incluindo aqui a polêmica ação da eletroconvulsoterapia). E os 

movimentos de inspiração na antipsiquiatria que frequentemente negam a doença 

psiquiátrica estabelecendo uma causalidade predominantemente social. 

 

O que encontramos, portanto, é um espaço que, por um lado, leva em consideração as 

condições comportamental e biológica, e por outro lado, o social e as garantias, no trabalho 

com a saúde mental. Entretanto, prezamos um trabalho clínico, um espaço em que haja a 

possibilidade de um advir como sujeito. Em “Mal-Estar da Civilização” (1930), Freud já nos 

mostra como o mundo das leis exige do sujeito uma posição de localizar seu espaço à custa 

do sintoma e da angústia, e que ao sujeito, pois,  

 

é impossível desprezar o ponto até o qual a civilização é construída sobre uma 

renúncia ao instinto, o quanto ela pressupõe exatamente a não-satisfação (pela 

opressão, repressão, ou algum outro meio?) de instintos poderosos. Essa ‘frustração 

cultural’ domina o grande campo dos relacionamentos sociais entre os seres 

humanos. (Freud, 1930, p. 105) 
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Independentemente das respostas escolhidas pelo sujeito, estas estarão aquém dos 

ideais estabelecidos pela sociedade – a reivindicação de direitos apresenta um imperativo de 

ideal, nesse caso em específico o ideal de ressocialização. Há uma distinção entre a demanda 

do sujeito e a demanda do cidadão – a demanda do sujeito diz de algo singular, que visa a sua 

estrutura subjetiva, enquanto o cidadão encontra-se precedido pela lei e pela obediência desta 

em nome de um coletivo. O discurso jurídico é uma organização em nome do mecanismo de 

proteção que diz de uma submissão do sujeito ao domínio da lei. A garantia de direitos, 

portanto, aliena o sujeito de seu modo de gozo e não lhe permite responder diante de seu 

diagnóstico e de seu modo de gozo.  

A lógica deficitária do autismo contribui para a aproximação da concepção de 

deficiência com as doenças mentais, o que fortalece a visão de incapacidade e defeito 

amparadas no padrão de normalidade, e é a partir dessa perspectiva que delimitam maneiras 

de enxergar e tratar o autismo. Na direção de um diagnóstico que tem como ponto de partida 

os ditos comprometimentos na fala, na linguagem, na comunicação e interação, ou seja, 

noção que coloca em evidência a deficiência, que enfatiza somente a impossibilidade, que se 

observa, por meio dessa marca diagnóstica, um apagamento da subjetividade, um apagamento 

do sujeito, o que impede a retificação subjetiva.  

 

O fato de não haver algo de biológico em jogo não exclui a particularidade do 

espaço de constituição do sujeito como ser falante. Nesse sentido, como nota Lacan, 

a psicanálise não supõe uma psicogênese das doenças mentais. Ela afirma, em 

contrapartida, a importância do corpo para todo ser falante, para todo falasser 

parasitado pela linguagem. (Laurent, 2014, p. 33) 

 

O termo “deficiência” é um significante que passou a ser o fundamento máximo para 

reger movimentos de direitos na tentativa de normatizar e tornar positivo uma definição 

negativa. Usa-se “deficiência” como uma mola impulsionadora para gerar e criar ações 

políticas, buscando garantias, reconhecimento e a introdução desses sujeitos na sociedade de 

forma igualitária, como se somente assim fosse possível compreender e trabalhar com aquele 

que sofre. Os campos da sociologia e do direito propõem a trazer à tona os direitos à 

cidadania e até mesmo propõem reparações e compensações de injustiças registradas 

(Castro, 2009, p. 144). Definir o autismo como um distúrbio da empatia, da linguagem, do 

desenvolvimento e intelectual, orienta para uma terapêutica cujo objetivo é uma reeducação 

que visa a uma mudança de comportamento no laço social. Para que esses sujeitos possam ser 

aceitos socialmente, eles precisam submeter-se a esse discurso reducionista e normalizante. 
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Nessa perspectiva, pode-se dizer que há um trabalho educacional, pedagógico, político, mas 

não clínico. Procurando para a debilidade uma causa definida, nega-se que ela possa ter um 

sentido, quer dizer, uma história ou que ela possa corresponder a uma situação (Mannoni, 

1985, p. 30). As questões dos sujeitos em sofrimento psíquico vão além do comprometimento 

com o laço social e os comportamentos “anormais” a serem “corrigidos”. Operando pela via 

do saber que se apresenta no real do corpo – cérebro e comportamento – determinando a sua 

razão. Assim, inseridos nessa lógica, a direção do tratamento do autismo tem como base os 

métodos comportamentais, cujo foco é a correção dos déficits de linguagem, de 

comportamento e habilidades sociais, que utilizam da aprendizagem repetitiva para tal 

objetivo. 

Para tanto, falar da questão clínica para o autismo é, principalmente, levar em 

consideração a singularidade como o sujeito autista se apresenta no mundo. O autismo é uma 

recusa radical do Outro. É um limite mudo sobre a fala, indicando a retirada do discurso. É na 

solidão e na mutabilidade que vemos o sujeito autista se separar do campo do Outro, é um 

modo de se fazer no Outro; um Outro que se apresenta como excesso, de maneira tal que 

chega invadir o autista. Entretanto, essa modalidade de defesa não deixa de ter efeitos no 

sujeito autista. Indo na direção contrária à concepção de deficiência ou transtorno mental, a 

Psicanálise trabalha com a etiologia que se insere no campo do Outro e, assim, no campo da 

linguagem. Advir como sujeito é uma construção que necessita de trabalho (Ribeiro, 2005). 

Para a autora, as crianças autistas estão sempre em trabalho em busca de furar esse Outro 

maciço de pura presença. É exatamente por não considerar o autismo como deficiência é que 

a direção do trabalho analítico leva em conta a posição do sujeito autista no mundo, a sua 

singularidade, e faz uma oposta: a de que o sujeito possa advir e se implicar no trabalho que 

já realizava para barrar o gozo do Outro e se produzir como sujeito (Ribeiro, 2005, p. 63). 
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4 O MODO DE INCIDÊNCIA DO SUJEITO NA LINGUAGEM E SUAS 

IMPLICAÇÕES  

 

Se eu pudesse, num estalar dos dedos, deixar de ser autista, não o 

faria, porque eu jamais seria eu mesma. Meu autismo faz parte 

integrante do que eu sou. 

(Grandin, 1997) 

 

Desde o início da Psicanálise, a partir da clínica da histeria, se faz presente a questão 

do corpo e sua implicação no sintoma. O interesse de Freud sofreu uma mudança drástica, a 

partir da sexualidade infantil, quando passou do corpo anatômico orientado pelo discurso 

médico para o corpo fantasmástico tratado pelo discurso psicanalítico. Essa mudança 

significou uma mudança de paradigma, no que concerne à noção de corpo. Freud dedicou, 

assim, à investigação do corpo de gozo composto por zonas erógenas, modificando de uma 

vez por todas a noção de corpo sob a perspectiva naturalista do corpo biológico. Estabeleceu-

se, assim, a relação do corpo com o inconsciente e o gozo a partir do campo da linguagem. A 

linguagem, portanto, é a condição do corpo falante. Com Lacan, o corpo foi elaborado a 

partir de três dimensões: real, simbólico e imaginário e, para que o sujeito tenha um corpo e 

faça uso dele, deve conjugar as três dimensões. O corpo é o lugar privilegiado da fala e nele 

encontra-se o gozo. A criança tomará seu corpo a partir da língua, fazendo dela seu habitat, e 

para que isso ocorra é necessário que aconteçam os processos de constituição do sujeito a 

partir do campo do Outro, alienação e separação. Assim, tomando como base as teorias 

lacanianas datadas de seu segundo ensino, – como os processos de alienação e separação, a 

topologia do nó borromeano –, iremos abordar, neste capítulo, o modo de incidência do 

sujeito autista na linguagem e suas implicações, como a relação complexa entre o autista e a 

linguagem, com o corpo e com a própria relação com o Outro. O encontro do ser com a 

linguagem é traumático para toda criança, mas esse encontro possibilita diversas saídas. 

Aqui, portanto, no foco maior da pesquisa, será o autismo que, como afirma Freire (2015), é 

uma inefável decisão de ser. 

O campo da clínica estrutural da psicose, que tem na foraclusão do Nome-do-Pai um 

dos seus pilares fundamentais, apresenta uma causalidade significante da psicose, que se 

encontra inserida no campo da fala e da linguagem, o que possibilitou uma retificação da 

causalidade deficitária da psicose, seja ela orgânica, cognitiva ou ambiental. Nota-se a 

diferença em trabalhar com os distúrbios de linguagem e os distúrbios que envolvem o corpo 

pela ótica cognitivista, que os colocam como déficits, e pela Psicanálise. Para os 
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cognitivistas, as terapêuticas são direcionadas para tratamentos de bases educacionais e 

ocupacionais, desconsiderando o sujeito. Para a Psicanálise, a concepção da psicose como 

uma estrutura clínica é com referência ao sujeito do inconsciente, apresentando uma noção de 

sujeito, sintoma, corpo, que não passe pela lógica deficitária. Ou seja, para a Psicanálise, o 

interesse maior encontra-se na relação do sujeito com o seu corpo, gozo. 

No campo do autismo, podemos situar as mais diversas formulações, que vão de um 

sintoma secundário da esquizofrenia, com Bleuler; uma síndrome única infantil, com Leo 

Kanner; uma fase primitiva do desenvolvimento, com Donald Meltzer; uma fase preliminar à 

psicose, com Francis Tustin; uma quarta estrutura psíquica, com Rosine e Robert Lefort, 

entre outros. Podemos afirmar que o corpo e a dinâmica libidinal, desde a primeira 

formulação sobre o autismo, sempre estiveram em foco. Entretanto, sob o império das 

perturbações genéticas, neurológicas, bioquímicas, o autismo se tornou objeto do discurso da 

ciência e os pesquisadores estão sempre em busca de uma causalidade única.  

Essa orientação coloca o autismo num campo pautado pela lógica do real do 

organismo: o portador de um corpo fisiológico e biológico. Em nome de uma pretensão 

científica, o sofrimento psíquico passa a ser visto como uma deficiência. Podemos dizer que, 

no meio acadêmico, as pesquisas centram-se somente no que há de “errado” no autismo, em 

busca dessa correção e não nos pontos fortes, a citar a pesquisadora do hospital Rivière-des-

Prairies, Michelle Dawson, que percebeu em suas pesquisas que, quando os autistas 

apresentam características consideradas pontos fortes em indivíduos ditos normais, ainda 

assim se tem o costume de ver esses pontos fortes como subprodutos de conexões ruins 

(Dawson, 2007). Ou seja, os estudos enfatizam, rotineiramente, os aspectos negativos, 

mesmo quando alguns resultados são positivos. O corpo, sob essa óptica, não pode ser 

pensado senão pela via da anatomia e neurologia, sempre indicando onde se encontra a falta 

de uniformidade. 

A Psicanálise não considera o autismo uma deficiência cognitiva e intelectual, ela leva 

em consideração o movimento subjetivo de constituição como sujeito. Ver o sofrimento 

psíquico como deficiência é insuficiente. Assim, seu ponto de partida tem como base 

conceitos fundamentais, como o inconsciente, a pulsão, repetição e transferência, que, aliados 

ao diagnóstico estrutural, pressupõe que todo sujeito encontra-se no campo da linguagem. 

Assim, o psicanalista opera não como um leitor de fenômenos, mas como um nomeador de 

um modo de incidência do sujeito na linguagem (Figueiredo & Machado, 2000, p. 67).  

Embora possamos encontrar o termo estrutura nas obras freudianas, Freud não o 

conceituou de maneira específica. Ele nos apresenta a importância do diagnóstico diferencial, 
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fundamental para determinar a direção do tratamento analítico. Lacan, a partir de sua releitura 

de Freud, resgata a relação do sujeito com o inconsciente e o sintoma na perspectiva de ser 

um analisante em plenos direitos e ratifica a importância dada por Freud ao diagnóstico 

diferencial, que passa a ser o diagnóstico estrutural. 

Com Lacan, no Seminário, Livro 3: As Psicoses, bem como no texto dos Escritos de 

uma questão preliminar a todo tratamento possível das Psicoses, de 1966 (2003), podemos 

extrair contribuições fecundas a respeito da psicose infantil, principalmente no que diz 

respeito à lógica estrutural. Com base na primazia do simbólico, o seminário tem como 

referência clínica o Caso Schreber. As abordagens dos fenômenos psicóticos nesse período de 

retorno a Freud pautaram-se fundamentalmente na investigação da relação específica do 

sujeito com a estrutura de linguagem do inconsciente. A clínica estrutural da psicose, a partir 

da foraclusão do Nome-do-Pai, introduziu a causalidade significante da psicose, inserindo-a 

no campo da fala e da linguagem, posição avessa da causalidade deficitária da psicose. 

Concepção tão cara à Psiquiatria Infantil e à Psicologia da criança, porém avessas à ética 

freudiana. 

Assim, tendo como referência o modo de incidência de cada sujeito no campo da 

linguagem, o trabalho clínico psicanalítico começa na própria palavra do sujeito. O 

sofrimento psíquico só pode ser trabalhado, na Psicanálise, pelo que aparece na realidade 

psíquica do sujeito estruturado em palavras, sendo essa a única realidade que interessa à 

Psicanálise, pois toda relação do sujeito com o mundo é mediada por ela. Segundo Freud, 

 

O inconsciente é a verdadeira realidade psíquica [...] em sua natureza interior é tão 

desconhecido para nós quanto a realidade do mundo externo, e se apresenta de 

modo tão incompleto pelos dados da consciência quanto o mundo externo pelas 

comunicações dos sentidos. (1900, p. 613) 

 

Opondo-se à Psicanálise e à ética freudiana, o autismo passou a ser compreendido a 

partir da lógica cognitivista. Em 1975, a partir da votação pelo Congresso americano do 

Developmental Disabilities Act, o autismo foi inserido no campo das incapacidades ligadas 

ao desenvolvimento em detrimento da psicose. Nesse ato, foi instaurado um reconhecimento 

previsto em lei da existência de incapacidades ligadas ao desenvolvimento, incluindo aí, além 

do autismo, a epilepsia, retardo mental e doenças cerebrais – e, como consequência, houve a 

proclamação de tratamentos especiais. A oficialização desse novo campo se deu na 

publicação do DSM III, sendo o autismo um distúrbio global do desenvolvimento e, em 

seguida, no DSM III-R, transtorno invasivo do desenvolvimento (Maleval, 2015). Ou seja, o 

autismo passou a ser um distúrbio causado por disfunções neurobiológicas.  
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Os operadores dos manuais, a partir das inúmeras edições do DSM, atualmente na 

quinta edição, elaboraram não somente uma categoria diagnóstica abrangente, mas buscaram 

determinar uma única maneira de ver e compreender o sofrimento subjetivo a partir da noção 

de transtorno mental. Sobre a expansão do número de casos de autismo, podemos afirmar que 

a modificação dos critérios diagnósticos forma o ponto principal.  

O uso das estatísticas é instável em relação não somente aos nossos comportamentos, 

mas, sobretudo, em relação ao campo do sofrimento subjetivo, o que nos permite questionar 

cada vez mais o que se está medindo. Devido à sua complexidade, busca-se, em nome da 

ciência, uma resposta específica e especializada sobre o que é o autismo. Segundo Temple 

Grandin, em seu livro O cérebro autista – pensando através do espectro, publicado em 2014, 

embora se defina o que é o autismo, ele é um diagnóstico que ainda permanece impreciso:  

 

Esta é a natureza do espectro. O primeiro conjunto de padrões formais tentou 

corrigir a imprecisão dos diagnósticos de autismo e dos transtornos relacionados ao 

autismo. Infelizmente, não acho que a última tentativa – o DSM 5 – ajude muito a 

esclarecer a confusão e, de certo modo, só vai complicar a situação. (Grandin, 2015, 

p. 117) 

 

Além de buscarem uma causalidade única para o autismo, sendo essa de perspectiva 

neurobiológica e comportamental, o DSM, em todas as suas edições, se propõe a ser 

científico e devidamente comprovado. Entretanto, Grandin tem uma posição contrária a 

respeito dos métodos do manual,  

 

Como bióloga, considero toda a categoria de diagnóstico cientificamente suspeita. 

A categoria inclui seis diagnósticos. Pelo que vejo, só um tem base científica: 

transtorno explosivo intermitente. [...]. mais uma vez vemos as limitações e os 

perigos do pensamento preso a rótulos – a diferença entre o que o comportamento 

parece visto de fora e como ele é sentido por dentro. 25 (Grandin, 2015, pp. 120-

121) 

 

As causas etiológicas do autismo encontram-se desconhecidas até hoje e, como afirma 

Maleval (2015, p. 1), quanto mais avançam nas pesquisas sobre a origem genética, mais elas 

descobrem a complexidade do problema. Há a imposição de uma concepção absolutamente 

neurobiológica e descritiva. Há uma voz autorizada e imperativa da ciência, mas esta não 

pode ocultar os efeitos dos diagnósticos inespecíficos sobre os próprios autistas e suas 

famílias, que são capturados pela grande extensão semiológica (Jerusalinsky, 2015). Os pais, 

diante da complexidade do autismo e sem saber o que fazer com a criança, buscam uma 

verdade que os orientem na lida com a criança, aderindo a um discurso do mestre que foraclui 

                                                
25 Grifos da própria autora.  
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o sujeito. Submetido a esses discursos, o sujeito autista fica reduzido ao seu organismo: o 

organismo totalmente apreensível pelo saber que vem de um discurso transmitido por inteiro, 

sem haver um questionamento. Um saber que se apresenta como absoluto, sem falhas 

(Vorcaro & Lucero, 2011).  

As variáveis trabalhadas sob a perspectiva biomédica e neurológica, não as mesmas 

variáveis que a Psicanálise trabalha: o inconsciente. O inconsciente é uma função, uma 

variante operatória da Psicanálise e, para tanto, não é um objeto mensurável, muito menos 

uma atribuição cognitiva. Segundo Lacan (1964/1973), se a Psicanálise deve se constituir 

como ciência do inconsciente, convém partir de que o inconsciente é estruturado como 

linguagem. A Psicanálise, a partir da constituição do sujeito que se encontra no campo do 

Outro, leva em consideração as relações primordiais, focando na relação do sujeito com o 

Outro e a inserção deste no campo da linguagem, como pontos fundamentais de trabalho e 

intervenção. Essa é a direção do presente capítulo. Iremos abordar o modo como o sujeito 

autista incide na linguagem, tendo como direção a máxima proposta por Lacan de que o 

sujeito autista encontra-se no campo da linguagem, mas fora do discurso. No texto “O 

Aturdido” (1972, p. 203), Lacan afirma que a psicose encontra-se fora do discurso por conta 

da não castração e, como consequência, o objeto não se inscreve na estrutura. Isso implica 

uma outra maneira de relacionar as palavras e o corpo, distinto do discurso histérico. 

O autismo, portanto, aqui, é uma saída distinta do processo de constituição, diferente 

da neurose, psicose e perversão, sendo esta uma decisão de ser. Buscamos trabalhar também 

a posição do sujeito autista adiante da linguagem e as consequências dessa relação, complexa 

e singular, no corpo.  

 

4.1 A constituição do sujeito: alienação e separação 

 

A causação do sujeito se dá na relação do sujeito com o Outro por intermédio da 

linguagem. O bebê é falado, significado, mergulhado na cultura e envolvido no sistema 

simbólico a partir do campo da linguagem antes mesmo de nascer. Trata-se da criança como 

ser falado, remetendo-se, assim, à primazia do significante. A palavra proferida pelo Outro 

confere uma autoridade articulada ao significante do Nome-do-Pai que concerne à metáfora 

paterna. É, portanto, uma palavra que funda a fala como ato (Costa, 2005). O Outro é 

abordado, assim, como aquele que detém os significantes e como aquele que porta a falta.  

Ao nascer o indivíduo tem um encontro com a linguagem – campo este que procede o 

sujeito cujos códigos e leis lhes são exteriores e, para tanto, precisa se submeter a eles para 
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que haja um reconhecimento do Outro. É a partir do Outro que o sujeito tem acesso aos 

significantes ensinando-o a fazer uso da linguagem e se servir dela. Inserido no campo da 

linguagem, é oferecido para o sujeito significantes que, ao eleger um significante mestre – 

abre-se a possibilidade do ingresso na ordem simbólica – ao escolher um S1, há uma 

nomeação de um vazio, ou seja, o campo do ser se instaura. A causação do sujeito em Lacan, 

portanto, é pensada a partir daquele que é falado antes mesmo de nascer. Podemos dizer 

então que o advento do sujeito se dá pela dialética entre ele e o Outro mediado pela 

linguagem, ou seja, o sujeito depende do significante-mestre que se encontra no campo do 

Outro para se constituir. O sujeito surge como efeito da ação da linguagem sobre ele.  

Há dois modos de abordar a constituição do sujeito: pelo Estádio do Espelho e 

segundo a topologia a partir do processo de alienação e separação. Lacan, em “O Estádio do 

Espelho como Formador da Função do Eu tal qual nos é Revelada na Experiência Analítica”, 

publicado em 1949, irá se deter à constituição do sujeito a partir do Estádio do Espelho. 

Nesse texto, ele enfatiza como o sujeito nascente vê seu corpo como um corpo fragmentado, 

sem significação. Nesse momento, há um outro semelhante, igual, que torna-se possível o 

sujeito nascente reconhecer-se nele. A unidade corporal, a forma total do corpo vem ao 

sujeito nascente através de uma exterioridade. Assim, o Estádio do Espelho corresponde à 

passagem de uma imagem do corpo despedaçado à uma forma em sua totalidade mediada 

pela relação do sujeito nascente com o outro. Podemos dizer que essa totalidade é alienante 

pois ela se apresenta a partir do outro e marca toda a estruturação psíquica do sujeito. Ou 

seja, ao se reconhecer no espelho pela mediação do outro o sujeito nascente tem a 

possibilidade de uma construção de uma unidade corporal e do Eu. Ao ser tomando em sua 

totalidade, o corpo torna-se objeto de investimento libidinal de modo que, pela imagem 

especular, o Eu emerge dividido entre o Eu real e o eu ideal. O acesso à imagem na infância é 

fundante da forma do corpo e que, como afirmar Barroso (2014), mesmo sendo um elemento 

não anatômico – ou seja, não é um órgão -, é a condição para constituir o corpo do sujeito 

nascente. Podemos destacar que, para Lacan, a questão da constituição do sujeito é sempre 

referenciada ao outro sendo que, é a partir do desejo do outro que há possibilidade de 

constituição de um Eu.  

A teoria lacaniana do estádio do espelho se apresenta em três períodos sendo que, em 

cada período, Lacan destacou uma particularidade da estruturação, da lógica e do 

funcionamento do imaginário. Segundo Suzana Barroso, Lacan: 

De 1938 a 1953, tratou-se da especificidade do mundo imaginário e a imago 

alcançou o estatuto de causa da realidade psíquica. De 1953 a 1964, foi a vez do 
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efeito simbólico sobre o imaginário e sua submissão a uma causalidade significante. 

Depois de 1964, produziu-se outra escritura topológica do estádio do espelho por 

meio da introdução do olhar como objeto a no âmago do espelho (Barroso, 2014, p. 

160).  

Em cada um desses períodos podemos encontrar a condição intrínseca do sujeito: a 

sua divisão. No Seminário, Livro 11: Os Quatro conceitos Fundamentais da Psicanálise, 

publicado no ano de 1964, Lacan apresenta uma reformulação do Estádio do Espelho a partir 

das duas operações de causação do sujeito: os processos de alienação e separação. Podemos 

presenciar então que Lacan passa da tópica do imaginário – presente no Seminário, livro 1: os 

escritos técnicos de Freud para à topologia das superfícies.   

A partir dessas considerações, apresentaremos nesta seção, como passo inicial, o 

processo de constituição do sujeito a partir da topologia lacaniana, os processos de alienação 

e separação, para, em seguida, apresentarmos o modo de inserção do sujeito autista no campo 

da linguagem e suas consequências, sendo este, o objetivo principal do capítulo.   

Segundo Lacan, o advento do sujeito se dá pela dialética do seu ser em relação ao 

Outro, sendo o Outro um lugar em que se situa a cadeia do significante que comanda tudo 

que vai poder presentificar-se do sujeito, é o campo desse vivo onde o sujeito tem que 

aparecer (Lacan, 1964/1973, p. 193). Para Lacan, tudo surge da estrutura do significante 

(1964/1973, p. 196), já que a função da fala é evocativa do Outro. O sujeito surge, então, 

como efeito da ação da linguagem sobre o ele. O significante é o lugar do Outro em que o 

sujeito irá se constituir e, ele mesmo, é a causa do sujeito (Lacan, 1964/1973).  

Para Lacan, os processos de alienação e separação devem ser articulados como 

circulares entre o sujeito e o Outro – do sujeito chamado ao Outro, ao sujeito pelo que ele 

viu a si mesmo aparecer no campo do Outro, do Outro que lá retorna (Lacan, 1964/1973, p. 

196). Lacan delimita o Outro para o sujeito como a única via que ele dispõe para se 

constituir. Nesse contexto, há duas faltas em destaque: a primeira, a falta central, estrutural, 

falta que tem como eixo central a dialética do advento do sujeito que, para se constituir como 

tal, depende do significante presente no campo do Outro; e a segunda falta, a falta real, que 

corresponde à reprodução sexuada. Essa falta encontra-se recoberta pela primeira por meio 

do processo de separação e é quando o ser perde sua condição de vivo para se constituir como 

sujeito (Costa, 2005). A constituição do sujeito se dá no campo do Outro e o sujeito depende 

do significante vindo desse Outro para advir. Para isso, a relação em questão, sujeito e o 

Outro, é suportada pelo significante.  

A operação da alienação trata-se de uma operação essencial da qual o sujeito se funda. 

O sujeito está condenado a só se ver surgir in initio, no campo do Outro (Lacan, 1964/1973, 
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p. 199) e é no campo do desejo do Outro que o sujeito reconhece o seu próprio desejo, sendo 

este, o desejo do Outro. É de ver funcionar toda uma cadeia no nível do desejo do Outro que 

o desejo do sujeito se constitui (Lacan, 1964/1973, p. 223). A alienação consiste em um vel 

que condena o sujeito a aparecer em uma divisão articulada entre o sentido – que é produzido 

pelo significante – e a afânise. Para Lacan, a alienação é própria do sujeito, nascendo por um 

ato de linguagem. O lugar do Outro, podendo ser ocupado pela mãe, possibilita o encontro 

com significantes a partir de sua fala. Assim, de acordo com Lacan (1964/1973), a alienação 

tem uma ligação estreita com a função de significantes, sendo a função do sujeito operar, 

nessa articulação, com dois significantes, pois só com dois é viável na alienação. Assim, o 

sujeito se submete a um significante, dentre vários ofertados. Há sempre uma perda por parte 

do sujeito, pois o seu ser não pode ser completamente coberto pelo sentido que o Outro lhe dá 

(Bruder & Brauer, 2007). E esse é o momento de uma escolha forçada: espécie de luta de 

vida e morte entre o ser e o sentido, que tem como consequência, seja qual for a escolha 

operada, um nem um nem outro (Lacan, 1964/1973, p. 200).  

A primeira operação encontra-se numa lógica de reunião, recorrendo à lógica 

simbólica para definir o que é vel. O vel da alienação, portanto, está no campo da linguagem. 

Somente submetido à primazia do significante em que se situa a cadeia do significante que o 

sujeito pode ser reconhecido como tal. O vel da alienação implica em uma escolha entre dois 

termos que só pode ter um eleito. A escolha é sempre decepcionante, pois há sempre uma 

perda, que diz de uma falta, a do outro termo. O vel da alienação funciona a partir de uma 

estrutura lógica: essa estrutura é aquela de um vel, novo ao produzir sua singularidade 

(Lacan, 1966/2003, p. 325). A alienação, de acordo com a constituição do sujeito, consiste 

em uma escolha forçada sendo que o sentido emerge no campo do Outro. Lacan apresenta, 

nesse momento, o exemplo da “a bolsa ou a vida” ou o exemplo “a liberdade ou a morte”. 

Assim, o sujeito por ser convocado a uma escolha está condenado ou pelo lado do sentido, 

produzido pelo significante, ou como afânise. A alienação, portanto, consiste nessa escolha 

forçada pelo sentido, que comporta sempre uma perda, um ponto sem sentido que 

corresponde ao inconsciente (Riaviz, 1998, p. 1); o sentido emerge no campo do Outro, 

ocorrendo, então, um desaparecimento do ser que é capturado pela função do significante. Ao 

escolher o sentido, há uma perda de sentido, um ponto sem-sentido que provém do campo do 

Outro. O não sentido se apresenta como o resto da operação de constituição do sujeito no 

campo do Outro (Lacan, 1964/1973). 

Quando nos referimos à afânise utilizamos o conceito elaborado por Lacan, conforme 

nos explicou (1964/1973, p. 207), como o desaparecimento do sujeito, a divisão do sujeito – 
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quando o sujeito aparece em algum lugar como sentido, em outro lugar ele se manifesta 

como fading, como desaparecimento, um recurso que o sujeito utiliza diante da angústia 

diante do medo da abolição do desejo. Não há, portanto, sujeito sem afânise: é nessa 

alienação, nessa divisão fundamental que se institui a dialética do sujeito (Lacan, 1964/1973, 

p. 209). O efeito da afânise sob um dos dois significantes no nível do significante é um 

desvanecimento do sujeito.  

A separação permite ao sujeito encontrar um lugar entre os significantes, lugar no qual 

o sujeito irá constituir seu próprio desejo. Assim, o sujeito retorna ao ponto inicial, que é o de 

sua falta como tal. Até este momento, o desejo do sujeito era desconhecido; o sujeito retorna, 

então, ao ponto em que sua falta é dita como tal. Ou seja, há o recobrimento de duas faltas: a 

primeira é aquela que o sujeito encontro no Outro, a partir de seu discurso, nos intervalos de 

seu discurso fazendo deslizar o desejo, que é própria da estrutura do significante; e a segunda, 

que é a captura dessa falta pelo sujeito, sendo esta anterior de seu próprio desaparecimento. A 

falta apresenta o objeto do desejo, e o objeto de desejo é a causa do desejo, sendo em torno 

desse objeto que a pulsão irá girar (Lacan, 1964/1973). Mas ele só funciona como significante 

reduzindo o sujeito em sua instância a não ser mais do que um significante, petrificando-o 

pelo mesmo movimento com que o chama a funcionar, a falar, como sujeito (Lacan, 

1964/1973, p. 197). 

A separação, portanto, é onde se fecha a causação do sujeito, para aí experimentar a 

estrutura da borda em sua função limite e termina com a circularidade da relação do sujeito 

com o Outro (Lacan, 1964/1973, p. 202). A separação é o lugar onde o sujeito e o Outro se 

encontrariam, o ser e o sentido. O sujeito, nessa segunda operação, é conduzido por uma 

lógica simbólica de interseção; interseção sobre o efeito do recobrimento de duas faltas. A 

criança encontra uma falta a partir do discurso feito pelo Outro que se dirige a ela, pois há 

uma impossibilidade de ser representado inteiramente no Outro, e essa falta é própria da 

estrutura do significante. Assim, o sujeito encontra no próprio discurso do Outro um furo, um 

espaço entre os significantes em que irá constituir o seu próprio desejo. Nos intervalos do 

discurso do Outro, surge na experiência da criança, o seguinte, que é radicalmente 

destacável: ele me diz isso, mas o que é que ele quer? (Lacan, 1964/1973, p. 203). O discurso 

do Outro é atravessado pelo desejo, o que faz com que o sujeito responda a essa captura com 

a sua própria falta, anterior a seu próprio desaparecimento. Ou seja, há uma outra coisa no 

Outro que vai além dos significantes: um enigma, uma dúvida: o que quer o Outro? O 

significante, a partir da produção no campo do Outro, faz surgir o sujeito, o sujeito é aquilo 

que o significante representa para outro significante. E como afirma Sirelli, se nos alienamos 
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ao Outro como via de salvação, precisamos dele nos separar para constituir nosso próprio 

desejo ainda que seja para desejar o desejo do Outro (2010, p. 10).  

A separação, então, é a busca da parte perdida do ser e o sujeito aparece significando a 

especificidade de seu desejo. A criança que até então se encontrava alienada no desejo da 

mãe, submetida a um significante primordial, na separação, ocorre o corte dos significantes. 

O sujeito irá ver a si mesmo no campo do Outro, vendo o seu desejo como o desejo do Outro. 

Há um acabamento na noção do Outro e passa a ser possível o surgimento de uma separação, 

sujeito e o Outro. A separação, portanto, promove um acesso à liberdade, mesmo que essa 

seja limitada.  

 

O que define o sujeito e permite que ele saia da alienação – ou seja, se separe – é 

aquilo que lhe falta, que constitui o seu desejo. Para que haja a falta, o sujeito vai 

ser operado por dois significantes, possibilitando, com a separação que caia um 

objeto inexistente e alucinado, o objeto a. É, então, pela função do objeto a que o 

sujeito se separa. (Bruder & Brauer, 2007, p. 519) 

 

Dessa forma, o desejo do Outro é apreendido pelo sujeito na falha do discurso do 

Outro e, assim, há uma possibilidade de o sujeito encontrar um lugar entre os significantes 

que irá constituir seu próprio desejo. O sujeito retorna ao ponto inicial, que é o de sua falta 

como tal. A falta apresenta o objeto do desejo e o objeto de desejo é a causa do desejo, sendo 

em torno desse objeto que a pulsão irá girar em torno (Lacan, 1964/1973).  

Para Lacan, o Outro é o lugar em que se situa o simbólico, e é nesse lugar que há a 

possibilidade da constituição do sujeito. A linguagem, na dimensão do Outro, preserva o 

advento do sujeito. Segundo Roberta Verônica F. Costa (2005, p. 23), a linguagem tem uma 

dimensão que é de morte: a morte do ser para o advento do sujeito. O primeiro processo de 

constituição é na linguagem, o sujeito encontra-se submisso ao Outro a partir do significante. 

Para se advir como sujeito, é preciso que o ser tome o seu lugar na topologia, no processo de 

alienação e separação. No processo de alienação, ocorre uma constituição primeiro do sujeito 

com campo do Outro. O sujeito é capturado pelos significantes oferecidos pelo discurso do 

Outro e se assujeita a ele, à primazia do significante. Assim, o sujeito advém como efeito da 

articulação entre S1-S2, antes de desaparecer como sujeito sob o significante em que se 

transforma, ele não é absolutamente nada. Mas esse nada se sustenta por seu advento, 

produzido agora pelo afeto, feito no Outro, ao segundo significante (Lacan, 1966/2003, p. 

849). É no ponto de intervalo em que se encontra o desejo do Outro que o sujeito tem a 

possibilidade de fazer um lugar para si (Costa, 2005). Uma falta recobre a outra. Daí a 

dialética dos objetos do desejo, no que ela faz a junção do desejo com o desejo do Outro [...] 
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É uma falta engendrada pelo tempo precedente que serve para responder à falta suscitada 

pelo tempo seguinte (Lacan, 1964/1973, p. 203). Nesse processo, o que está em causa é a 

separação do sujeito de uma parte de si mesmo que, segundo Lacan (1962-1963/2005), pelo 

engajamento do sujeito na dialética significante, sempre há algo de separado no corpo, 

sacrificado.  

4.2 O processo de causação do sujeito no autismo: uma possibilidade 

No Seminário, Livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, Lacan cita 

uma série de casos em que não ocorrem os processos de causação do sujeito, conforme 

desenvolvemos na seção anterior. Segundo o autor, quando não há intervalo entre S1 e S2, 

quando a primeira dupla de significantes se solidifica, se holofraseia, temos o modelo de 

toda uma série de casos – ainda que, em cada um, o sujeito não ocupa o mesmo lugar 

(Lacan, 1964/1973, p. 225). Assim, essa solidez na cadeia primitiva do significante impede a 

possibilidade da divisão do sujeito. Ou seja, quando não acontecem os processos de alienação 

e separação, consequentemente não ocorre a divisão do sujeito, pois não há intervalo entre os 

significantes S1 e S2. Ocorre, portanto, uma solidificação e com isso uma falta de 

representação do sujeito. Para que o sujeito seja representado por um significante para outro 

significante, é preciso que aconteça o intervalo. Quando não há intervalo, não há abertura 

para o desejo do Outro e, com isso, o S1 torna-se fixo, absoluto. Ou seja, o Outro não é 

barrado, não é marcado pela castração. Nessa falta de intervalo entre significantes, apresenta-

se uma hiância que detém um gozo insuportável para o sujeito (Laurent, 1995).  

Os impasses com o campo do Outro, principalmente no que diz respeito ao 

investimento da libido da causa do desejo, são originados da não inscrição da causa do desejo 

no campo do Outro, já que a operação de separação na causação do sujeito não aconteceu. 

Podemos pensar, então, que esses impasses na constituição acontecem no campo da psicose. 

Assim, podemos dizer que, diferentemente do neurótico, o sofrimento do psicótico não diz de 

uma submissão ao desejo do Outro. O sujeito psicótico sofre por estar à mercê do Outro 

sentido como real, não barrado, devido à sua posição de objeto (Barroso, 2014). Dessa forma, 

a prevalência do sofrimento vem do corpo e seus sintomas.  

O processo de causação do sujeito ocorre de forma semelhante no autismo, ou seja, o 

sujeito psicótico e o sujeito autista compartilham de certas especificidades em seus processos 

de constituição, mesmo que seus sintomas, fenômenos, se apresentem em um funcionamento 

específico e singular. Assim, acreditamos que no autismo, durante o processo da alienação ao 
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significante, quando deveria haver uma escolha entre o ser e o sentido, a criança recusa e 

anula o Outro do significante, isto é, o Outro é sentido como um tirano absoluto, um duplo de 

si mesmo com o qual faz Um. A criança autista se recusa a ser reduzido ao corpo como 

objeto do gozo do Outro, o que impede o laço pulsional ao Outro. Ou seja, o autismo pode ser 

pensado como uma alienação que não se afazina, em que há uma primeira referência a um 

significante, S1, mas não ocorre o movimento necessário que possibilite o processo de 

separação. Há, portanto, uma barreira no processo de constituição: o sujeito não se aliena no 

campo do Outro e sim, em si mesmo, em uma recusa de introduzir essa alienação no campo 

do Outro. Como consequência, o sujeito não consegue manter a presença do Outro, fazendo-o 

ausente ou como um fantasma ameaçador (Maleval, 2009; Nominé, 2001; Costa, 2005). 

Devemos deixar claro aqui que há uma grande discussão no campo psicanalítico, e 

mesmo os psicanalistas de orientação lacaniana encontram-se divididos frente ao tema, 

principalmente, no que diz respeito à estrutura clínica: se o autismo encontra-se dentro do 

campo das psicoses, ou seja da estrutura psicótica. Para Sauvagnat (2005), a ecolalia tardia 

presente no autismo apresenta-se como uma estrutura linguística assim como a alucinação 

auditiva se apresenta na psicose; ou se o autismo é uma quarta estrutura clínica, além das três 

elaboradas por Freud neurose, psicose e perversão, a citar Rosine e Robert Lefort (1980). 

Entretanto, para nós, sendo uma quarta estrutura ou não, o que está em jogo é a questão 

clínica e o sujeito do inconsciente. Temos, portanto, como prioridade, a singularidade de cada 

caso. 

Assim como afirma Costa (2005), acreditamos que a estrutura e a posição do sujeito 

dependem de sua relação no campo do Outro, articulando-se sempre a um discurso, ao 

discurso do Outro. O autismo, portanto, se apresenta como uma posição subjetiva diferente, 

ou seja, se apresenta como uma outra possibilidade frente a questão estrutural. Vemos em 

muitos relatos de casos a presença de sintomas como a imutabilidade e o desvio do olhar. A 

especificidade do autismo como tipo clínico, no campo das psicoses, encontra-se na recusa de 

ceder ao gozo vocal, que a partir desse encontro traumático com a linguagem gera uma 

impossibilidade de o sujeito autista ser um sujeito enunciador. O autista porta uma recusa do 

apelo ao Outro a partir da retenção do olhar e da voz, presente desde o início, que impede o 

sujeito de entrar na troca e no laço social. Segundo Maleval (2015, p. 18), a retenção da voz 

faz um obstáculo à inscrição do ser do sujeito no campo do Outro, e a maneira do autista se 

virar com a voz nos demonstra sua posição no processo de alienação. O autista resiste à 

alienação 
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De seu ser na linguagem, retendo o objeto de gozo vocal. Notemos que esses 

fenômenos sugerem fortemente que o autista se enraíza não num déficit cognitivo, 

mas numa escolha do sujeito, mais ou menos consciente, a fim de se proteger da 

angústia. (Maleval, 2015, p. 20) 

 

A angústia advém do encontro do corpo com a linguagem, um encontro 

absolutamente traumático e, dessa forma, como afirma (Maleval, 2015), o autista encontra-se 

na alienação, entretanto a recusa e, como consequência, não ocorre a afânise. Como 

consequência, a linguagem faz eco no corpo do autista, ou seja, o sujeito se comunica sem 

engajar a voz por não haver o gozo vocal. A recusa do autista em inserir-se na alienação o faz 

utilizar elementos linguísticos, utilizando o signo em proveito do significante26. Os autistas, 

portanto, priorizam o uso do signo, pois este se constitui mais adequado à sua tentativa de 

codificação do mundo: nela se revela uma conexão rígida do signo à imagem do referente 

(Maleval, 2015, pp. 22-23).  

Para o sujeito autista, o encontro com a língua é tão angustiante que ele não cede a sua 

voz à articulação com o Outro, o que impossibilita a cifração do gozo pelo traço unário. Por 

isso, o sujeito autista recusa o engajamento da voz na palavra, permanecendo o Outro 

excluído. Há aquisição de linguagem, mas não coloca em jogo o circuito da pulsão. Não há, 

dessa forma, um aparelhamento entre a linguagem e o corpo. Segundo Dias, a falta de 

extração do objeto impede a estruturação do corpo em sua consistência, pois há carência de 

furo no Outro (ausência do desejo do Outro) (2012, p. 82). Isso não permite uma regulação 

de gozo, há um excesso dele que só diminuirá se ocorrer o enlaçamento do significante ao 

corpo. O sujeito autista, portanto, não é um ser do discurso. A língua não serve para 

comunicar, dado seu caráter funcional. A palavra, portanto, no autismo não mata a coisa. O 

                                                
26  Lacan, influenciado pela filosofia de Hegel e Heidegger, a linguística de Ferdinand Saussure, fez um resgate 

aos fundamentos freudianos apresentando uma e introduziu, assim, a sua noção de inconsciente e sujeito. 

Lacan acreditava que a lingüística pode servir-nos de guia neste ponto, já que é esse o papel que ela 

desempenha na vanguarda da antropologia contemporânea, e não poderíamos ficar-lhe indiferentes (Lacan, 

1998, p. 286). Em função desta proposta, Jacques Lacan se apropria de uma série de termos linguísticos mas 

vai além, subverte-os. Chama-se de primeiro ensino de Lacan, que se apresenta a clínica do Significante, 

orientada pelo Nome-do-Pai, sendo este o significante regulador do enigma do desejo do Outro. Lacan 

apresentou a partir da organização estrutural os três registros - Real, Imaginário e Simbólico - de ordenação 

da realidade humana bem como formulou as máximas: “o inconsciente é estruturado como linguagem” e "o 

sujeito é efeito do significante" (1964/1988, p. 25) propondo um novo dispositivo de funcionamento do 

inconsciente a partir da linguagem e do discurso. Lacan descarta a concepção saussuriana de signo e elabora 

uma teoria do significante. Para ele, deve-se privilegiar a pura função do significante em detrimento da 

ordem do significado. O significante é a inscrição no campo do Outro ao sujeito operar com as leis da 

linguagem e produzir significações que escapam à intenção do dizer. Signo, portanto, é o que representa algo 

para alguém, não implicando o aparecimento do significado.  

 

 



101 
 

 

signo não apaga a coisa representada, não funciona como recipiente do gozo por isso esse 

tipo de signo não serve para inscrever o gozo no corpo (Dias, 2012, p. 81). 

Assim, são atribuídos aos signos uma significação absoluta. Para Laurent (citado por 

Barroso, 2014, p. 141), qualquer coisa do corpo deve-se extrair para que qualquer coisa de 

diferente possa em seguida entrar na língua do sujeito, no seu dicionário pessoal. Ou seja, no 

autismo há uma primeira referência a um significante, mas essa referência se fixa, pretrifica-

se, holofraseia-se e, com isso, não é possível que aconteça o processo de separação. 

A palavra holófrase significa que uma única palavra expressa uma ideia completa, 

como se fosse uma frase. Entretanto, no Seminário, Livro 11, Lacan faz uma torção do 

conceito, apresentando a holófrase do par primordial de significantes que impede o advento 

do sujeito. Nos casos referidos por Lacan em que há uma petrificação dos significantes 

primários, a holófrase não permite a divisão do sujeito pelo significante e, consequentemente, 

não há um intervalo entre S1 e S2, tendo um caráter não dialetizável do significante. Segundo 

Stevens (1987), a holófrase é o nome substituto da Foraclusão do Nome-do-Pai. Podemos 

dizer, então, que holófrase é o nome da ausência da dimensão metafórica, na solidificação de 

S1 e S2, que impede a estruturação da cadeia de significantes, pois estes ocupam o mesmo 

lugar. Assim, se há holófrase, há uma impossibilidade de ocorrer o aparecimento do objeto a 

como causa de desejo (Stevens, 1987; Campanário & Pinto, 2006; Lacan, 1964/1973). 

 

4.3 O autismo inserido no campo da linguagem  

 

As formulações sobre a linguagem perpassam por todo o ensino de Lacan e, a partir 

de sua máxima “inconsciente estruturado como linguagem”, Lacan busca extrair do discurso 

de cada sujeito o modo como ele se organiza e lida com a castração, tendo como ponto de 

partida a descoberta freudiana do inconsciente. O interesse de Lacan, desde o princípio, passa 

pelo campo das psicoses, como na sua tese de doutoramento, em 1932, Da Psicose Paranóica 

em suas relações com a personalidade, em que procura elucidar uma série de questões sobre 

a determinação do sujeito. Na década de 1950, o estudo lacaniano sobre a psicose se 

concentrou, principalmente, no Seminário, Livro 3: as psicoses e no texto “De uma questão 

preliminar a todo tratamento possível das psicoses”, publicado nos Escritos em 1958.  

Há contribuições valiosas nesses textos sobre o campo da psicose que, segundo 

Barroso (2014), são muito importantes para a clínica infantil. A partir da clínica estrutural da 

psicose, que concerne ao sujeito do inconsciente, Lacan inseriu a psicose de uma vez por 
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todas no campo da linguagem e conferiu uma retificação da causalidade deficitária. Assim, 

essa noção estrutural tornou-se referência para a prática clínica com crianças.  

O texto “Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise” (1953) apresenta-se 

como uma nova orientação para clínica psicanalítica das psicoses a partir da noção estrutural 

da linguagem. Nesse texto, a fala ganhou destaque como relação simbólica entre o sujeito e a 

alteridade que não se reduz a um interlocutor, o Outro, que é uma alteridade radical que fala 

do infans antes que ele surja como falante, e que fala, sustentando um endereçamento àquele 

que ainda não fala a aposta em um sujeito por vir (Bastos & Freire, 2006, p. 108).  

As formulações de base estrutural sobre a linguagem e a sua articulação com a psicose 

é um pilar fundamental no campo psicanalítico, juntamente com os conceitos de alíngua, 

língua e discurso. A teoria lacaniana de alíngua27 apresenta pertinência clínica para o 

tratamento psicanalítico, principalmente aplicada às psicoses e ao autismo, clínicas que se 

deparam com sujeitos fora do discurso, conforme afirma Lacan (1973/1985), ou seja, sujeitos 

que estão às voltas com um corpo devastado pelo gozo28 e, como no autismo, que sustentam 

uma posição de rejeição ao Outro.  

Em seu retorno a Freud, Lacan estudou os fenômenos psicóticos tendo como base a 

linguística de Ferdinand Sausurre. Noções como língua, fala, significante, significado, e anos 

mais tarde, alíngua, foram sendo incorporados ao ensino lacaniano. Segundo Bastos e Freire 

afirmam, ao falar a respeito do âmbito da linguística de Saussure, a língua seria um sistema 

social e a fala, a realização individual do sistema da língua. [...] não há língua sem a fala 

(sem a realização individual de um sistema), nem fala que não articule elementos de uma 

língua humana natural ou artificial (2006, p. 107). A fala encontra-se, então, no ensino 

lacaniano, subordinada à estrutura de linguagem, e a linguagem constitui um campo que 

mobiliza a função da fala entre o sujeito e o Outro, sendo o Outro o próprio lugar da 

linguagem.  

                                                
27  O conceito de alíngua é melhor definido ainda nesta seção, a partir da página 104.  
28  O conceito de gozo é de extrema importância para a Psicanálise, fundamental para a clínica e principalmente 

para o campo do autismo. O gozo, na teoria freudiana, não foi delimitado enquanto conceito propriamente 

dito apesar de Freud ter o demarcado situando-o a partir do além do princípio do prazer. Devemos a Lacan o 

avanço nesse campo e em sua delimitação enquanto conceito. Assim, quando nos referimos a tal conceito na 

obra lacaniana nos deparamos com seis paradigmas do gozo, presentes ao longo de todo ensino de Lacan. O 

conceito, portanto, passou por modificações, reformulações e atualizações. No Seminário, Livro 20: mais, 

ainda, Lacan apresentou uma mudança radical de pensar o conceito que, até então era tipo como o gozo do 

Outro. A partir desse seminário, Lacan apresenta uma inversão no conceito, sendo que o gozo se apresenta 

como a não-relação. Não iremos nos ater aqui a cada um deles, por questão de objetivo da pesquisa e suas 

limitações. Entretanto, podemos deixar claro que o conceito de gozo perpassa por quase todas as obras de 

Lacan ocupando diferentes registros, ou seja, ora o conceito aparece articulado com o registro do real, ora 

com o registro do simbólico ora com o do imaginário; dessa forma, Lacan busca formalizar este conceito 

relacionando-o com as noções de pulsão e desejo.  
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A Psicanálise parte do princípio de que a linguagem é constituinte do sujeito e a fala 

tem a função que imprime as produções do sujeito. Parte do princípio que as mais diversas 

produções que o ser vivente pode exprimir, mesmo aquelas que apresentam ausência de 

endereçamento, são produções verbais do ser falante, mesmo que esse sujeito não faça uso de 

um sistema social (Barroso, 2014). Assim, o ser vivente encontra-se imerso no verbo mesmo 

antes de nascer. A linguagem, portanto, está além do sentido de que precede a fala.  

A linguagem para a Psicanálise, distintamente da perspectiva psicogenética, não se 

encontra em sua função adquirida a partir do desenvolvimento da criança feita por meio de 

etapas do pré-verbal ao verbal. A linguagem implica uma relação com o corpo e permite que 

o ser falante, entre outras coisas, fale das coisas. É a linguagem que faz as coisas, que 

determina toda a relação do sujeito que passa por uma apreensão do significante e tem um 

princípio de impossível, assim sendo, o significante é o símbolo de uma ausência (Maleval, 

2015). É a linguagem que determina a relação do sujeito com o objeto.  

A função da fala é evocar o Outro, fazendo o sujeito emergir como efeito da ação da 

linguagem sobre o ser. A fala encontra-se assim articulada a uma língua e cumpre uma 

função, mas não é totalmente materializável: é uma presentificação da linguagem na palavra, 

as quais implicam uma mensagem do sujeito e seu reconhecimento pelo Outro. Nessa mesma 

direção, Zizek afirma que há condições genéticas que levam o indivíduo a falar, porém, Só 

começamos a falar, só entramos no universo simbólico reagindo a uma sacudida traumática 

– e o modo dessa reação, o fato de que, para poder lidar com o trauma, nós simbolizamos, 

não está em nossos genes (2003, p. 42). 

Assim, falar, não é um ato cognitivo. A fala tem como ponto de partida a dinâmica do 

desejo, um endereçamento ao Outro para o sentido do desejo. A incidência da língua materna 

sobre o corpo da criança causa traumas e nenhum ser está imune a ele (Barroso, 2014). Como 

afirma Lacan, não há fala sem resposta, mesmo que depare apenas com o silêncio, desde que 

ela tenha um ouvinte (1953/2003, p. 249).  

A linguagem sob a perspectiva estrutural se sustenta na articulação de pares de 

opostos significantes que representam o sujeito na sua relação com o Outro, tendo como 

pergunta central, “o que queres?”, que diz do desejo do Outro. Assim, há uma relação 

linguageira entre o sujeito e o Outro, pois temos o Outro como companheiro da linguagem 

(Lacan, 1957/1958/1999, p. 19). A linguagem, sob uma visão psicogenética, perde sua função 

estruturante da realidade psíquica, da construção de corpo e suas relações (Barroso, 2014).  

No campo do autismo a relação entre o sujeito autista e a linguagem é extremamente 

complexa; o autista utiliza a linguagem com o intuito de não comunicar, não direcionar sua 



104 
 

 

fala para o Outro, não apresentar demandas ao Outro e, dessa forma, não se insere no laço 

social. A relação do sujeito autista com a linguagem se apresenta, como afirma Laurent 

(citado por Sarmento, 2012), com um uso particular da instância da letra que tenta reduzir a 

língua a um cálculo que não se realiza sem um gozo, um cálculo da língua separado do corpo, 

mas cujo efeito é sobre o corpo. O autista assim, segundo Maleval, é um sujeito que se 

caracteriza por não ter incorporado o objeto vocal que suporta a identificação primordial, 

disto resulta uma carência do S1, em sua função representativa do sujeito (2007, p. 69).  

No campo psicanalítico, portanto, ao falarmos de dificuldades no campo da 

linguagem, não estamos falando de um déficit, de uma causa ou uma etiologia (Jerusalinsky, 

2015). Lacan busca, em todo o seu ensino, investigar a relação específica do sujeito com a 

estrutura de linguagem do inconsciente e chega a questionar o que acontece no processo de 

comunicação, ou melhor, na falha dela, pois a função de constituição de sujeito não ocorre. 

Para Barroso (2014), dizer que o processo de comunicação não é constitutivo do sujeito diz 

do fracasso da castração, fracasso na identificação freudiana ao pai. A metáfora paterna 

impõe uma normalização do gozo, gerenciando o objeto mais de gozar diante da castração. Se 

ela não se inscreve, há um excesso de gozo que permanece fora da normalização fálica. A 

falha na identificação primária diz da não inscrição do primeiro processo de causação do 

sujeito, a alienação, que supõe a incorporação do corpo simbólico submetido ao discurso. 

Assim, o sujeito autista não se implica em seus dizeres, apresentando-se como um sujeito não 

anunciador. A palavra no autismo, portanto, se reduz à letra e tem proximidade com o real. O 

simbólico se emancipa de todo efeito de significação e se torna real. A palavra assume seu 

valor de cifra de gozo, de escritura, desabonada do inconsciente (Barroso, 2014, p. 275). 

Em vez de partir do campo do Outro como estrutura do significante, nos anos 1970, 

em seu segundo ensino, Lacan estabelece um novo ponto de partida: a alíngua, a substância 

gozante. Esse novo referencial, exposto no Seminário 20: mais, ainda, apresenta uma nova 

concepção de linguagem – a noção de gozo adquire prioridade sobre a estrutura da linguagem 

–, colocando a fala como destaque. Ou seja, o ponto de partida não é mais a alteridade da 

linguagem, e sim o gozo e a fala, que desconhecem a estrutura da linguagem. Os discursos, 

nesse momento do ensino lacaniano, se apresentam como modos de situar entre os 

significantes, o gozo expresso no objeto a.  

Lacan apresenta, então, a teoria da alíngua, tendo a fala a serviço do gozo. Essa teoria 

que apresenta uma nova concepção de linguagem permitiu um novo direcionamento para o 

tratamento psicanalítico, principalmente na clínica das psicoses e do autismo. Alíngua é a 

tradução do neologismo francês lalangue, estabelecido por Lacan em 1972, que remete à 
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dicotomia langue (língua) e fala (parole) estabelecida por Saussure. Para o linguista, língua e 

fala expressam a complexidade da linguagem, que se encontra dividida entre dois polos: um 

individual e o outro social. Assim, a língua seria um sistema social e a fala a realização desse 

sistema por parte do indivíduo. Lacan subverte os conceitos linguísticos e propõe o conceito 

de alíngua para dar conta da necessidade de abordar manifestações que não se inscrevem no 

sistema social da língua, fenômenos que se expressam na recusa de uma demanda ao Outro, 

na recusa da fala como forma de comunicação, a citar o caso do autismo (Bastos & Freire, 

2006). 

A partir da teoria de alíngua, as palavras dos seres viventes, mesmo daqueles que não 

fazem uso de um sistema social, são consideradas como produções verbais, produções do 

falante e não são reduzidos à noção de déficit, como podemos visualizar a respeitos dos ditos 

distúrbios de linguagem que, para a Psicanálise, especificam as psicoses mas são rotulados 

equivocadamente como déficits cognitivos (Bastos & Freire, 2006; Barroso, 2014).  

Elaborado por Lacan, o conceito de alíngua não concerne, portanto, a regras 

gramaticais, não buscam um sentido social, não tem nada a ver com o dicionário. Alíngua é 

constituída de detritos da fala de um Outro primordial. Nenhum dicionário conseguirá abarcar 

todas as suas produções, pois não são capazes de lhes conferir significação. Assim, de acordo 

com Bastos e Freire (2006, p. 112), o primado é do gozo, sendo a articulação significante 

uma derivação que se estabelece quando o inconsciente se estrutura sobre as marcas prévias 

de gozo. O conceito de alíngua implica o real. Dessa forma, pode-se afirmar que o ponto de 

partida encontra-se no gozo e na fala, que ainda desconhecem a estrutura da linguagem 

(alíngua), e não mais na linguagem em si. Ou seja, o modo de escuta dessa linguagem é 

diferente da gramática. Dessa forma, o sujeito nascente é afetado pela linguagem, mas a 

desconhece como estrutura; a partir do modo como é afetada o sujeito escuta como pode 

processar essa linguagem – um registro único daquilo que escuta. Assim, podemos dizer que 

há uma antecedência lógica do campo de gozo em relação ao campo da linguagem, tendo 

uma primazia do gozo.  

Alíngua, portanto, não tem objetivo de se servir para comunicar. A noção de alíngua, 

sendo assim, ganha condição de trabalhar com os ditos distúrbios da fala e da linguagem na 

infância, como os mutismos, a fala ecolálica, a falha na comunicação. Alíngua nos afeta 

primeiro por tudo que ela comporta como efeitos que são afetos (Lacan, 1972, p. 190). Ou 

seja, o inconsciente estruturado como linguagem pertence a um segundo tempo lógico, a 

partir de alíngua. A linguagem como saber é um trabalho, uma construção feita com alíngua, 

tarefa que cabe a todo aquele que vem se construir através da e na estrutura (Bastos & 
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Freire, 2006, p. 113). Assim, saber fazer com alíngua é saber-fazer com o gozo, isto é, uma 

maneira de lidar com o gozo.  

Colocado o conceito, fica a pergunta: como lidar com aqueles que não usam a língua 

para a comunicação, isto é, aqueles que não fazem uso de um sistema vocal social – ou seja, 

fora do campo do discurso –, como no caso do autismo?  

Como mencionamos, alíngua consiste nos detritos da fala de um Outro primordial que 

são depositados no corpo da criança. O corpo da criança não está imune a isso e gera 

consequências. No autismo, esse depósito acontece; entretanto ele não é subjetivado, ou 

ainda, não foi transformado em enunciação, pois o sujeito não se apropria dele. O corpo 

vivido no autismo é afetado pela alíngua, mas esse corpo não corresponde a uma imagem 

narcisicamente erotizada,  

 

São partes de um corpo que permanece parcelar, um aglomerado de objetos 

gozados, encarnando os fragmentos de alíngua, que os visa aos pedaços, 

desmantelados. Essas partes corporais não são objetos parciais, [...], tampouco 

correspondem a partes numa relação com a totalidade dos órgãos e membros, já que 

estão impossibilitados de se articularem entre si numa unidade. (Bastos & Freire, 

2006, p. 116) 

 

O sujeito autista, portanto, sofre um excesso de verbo, um excesso de gozo que marca 

uma não inscrição do simbólico. Ao falar, a criança autista não expõe suas emoções, a sua 

fala não está carregada de subjetividade e não há endereçamento.  

 

O traumatismo resultante do encontro entre o ser vivo e a língua é tão insuportável 

para o autista, que ele não cede a sua voz à articulação pulsional com o Outro. [...] 

essa recusa em ceder o gozo vocal obstaculariza sua inscrição no campo do Outro e 

a cifração do gozo por meio do traço unário. (Barroso, 2014, p. 297) 

 

Assim, o que está em jogo é uma linguagem que não tem direção, de um sujeito que 

não deixa ser capturado pelo circuito da demanda. Há uma rejeição do uso funcional da 

linguagem, o autista não se serve das palavras para se comunicar e com isso, frequentemente, 

é concebido como um indivíduo aquém da linguagem, detendo um déficit cognitivo.  

Lacan (1953/1954, p. 102) afirma que o sistema pelo qual o sujeito vem-se situar na 

linguagem é interrompido ao nível da palavra. Não são a mesma coisa, a linguagem e a 

palavra – essa criança até certo nível, mestre da linguagem, mas ela não fala. Ou, ainda que 

ela faça uso da língua, do sistema social, o sujeito autista não se impõe no discurso como 

sujeito da enunciação, ou seja, a linguagem não se libidiniza, permanecendo um objeto 

sonoro e estranho, a saber, a maneira como as crianças autistas utilizam os pronomes 
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pessoais, em terceira pessoa, como se os outros falassem e não elas mesmo, demonstrando a 

posição de um sujeito que não se inscreveu no campo do Outro (Barroso, 2014). O sujeito 

autista encontra-se fora do discurso, fora da ordem e dos costumes, o autista desfaz as regras 

do jogo do discurso. Recusa-se ao endereçamento, à intencionalidade, à produção de 

sentido, à comunicação e à civilização do gozo pelo significante (Barroso, 2014, p. 287).  

Associar o autismo a problemas no desenvolvimento da criança, principalmente no 

que diz respeito à linguagem – como se a linguagem fosse uma habilidade a ser desenvolvida 

e estimulada pelo meio –, não permite ver o uso particular da palavra pelo autista. O fato de 

não responder e, muitas vezes, gritar, balançar o corpo e os braços, colocar as mãos nos 

ouvidos, indica um mecanismo de defesa contra o verbo, contra um Outro excessivo e 

invasor. Lacan, em Alocução sobre as psicoses da criança (1967), questiona: Mas o que 

pergunto [...] que questiono, é se, sim ou não, uma criança que tapa os ouvidos – dizem-nos: 

para quê? para alguma coisa que está sendo falada – já que não está no pós-verbal, visto 

que se protege do verbo (p. 365). Os autistas estão no campo da linguagem, têm apreensão de 

vocabulário, mas se recusam a dirigir ao outro ou permitir a participação deste. Falar e pensar 

no autismo é feito de modo singular, no saber-fazer com o gozo. Assim, segundo Maleval, o 

autismo se apresenta como uma carência enunciativa (2007, p. 70), sendo a palavra uma 

testemunha de expressividade do sujeito (2007, p. 70). Lacan qualifica os autistas como 

sujeitos verbosos, isto é, sujeitos que fazem uso da língua, mas a enunciação está ausente. 

Falar em “sujeitos verbosos”, para Maleval (2007), é de extrema relevância clínica e uma 

orientação essencial para abordar a especificidade do autismo, um tipo clínico original.  

A respeito das especificidades do autismo, encontramos a verborragia,29 que, segundo 

Maleval, é a mais notável característica do autismo.  

 

Quando o sujeito autista procura se comunicar, ele o faz, tanto quanto possível, de 

uma maneira que ele não põe em jogo nem seu gozo vocal, nem sua presença, nem 

seus afetos. Se há uma constante discernível em todos os níveis do espectro do 

autismo, ela resiste na dificuldade do sujeito em tomar uma posição de enunciar. Ele 

fala de bom grado, mas na condição de não dizer. (Maleval, 2007, p. 70) 

 

A voz do sujeito autista, portanto, não está submetida à castração e, por isso, há um 

excesso de gozo que ele tenta dar conta. Há uma recusa em engajar a voz, estratégia protetora 

elaborada pelo próprio sujeito. Ainda de acordo com Maleval, o sujeito autista rejeita toda 

                                                
29 Verborreia: uso de uma quantidade excessiva de palavras e de enorme fluência, para dizer coisas de pouco 

conteúdo ou importância. 



108 
 

 

dependência em relação ao Outro: ele recusa ceder o objeto de seu gozo vocal, de modo que 

ele resiste radicalmente à alienação de seu ser na linguagem [...] ( 2007, p. 71).  

O autismo se apresenta como um modo particular de incidência na linguagem, como 

no caso de Temple Grandin, que, em seu livro autobiográfico Uma menina estranha (2006), 

nos mostra sua relação única com a linguagem. Segundo ela, a comunicação sempre fora 

uma rua de mão única para mim. Eu entendia o que diziam, mas era incapaz de responder. 

Berrar e bater os braços eram minhas únicas formas de comunicação (Grandin, 2006, p. 27). 

O sujeito autista não cede ao gozo vocal que o deixa enclausurado. O sujeito autista 

encontra-se enclausurado no gozo autista. Os significantes do Outro perpetram uma intrusão 

de gozo do qual o autista busca se defender. Isso não significa que pelo fato de não fazerem 

da língua um modo de comunicação dita “normal”, os sujeitos autistas sejam deficientes: eles 

se comunicam por códigos, a partir de seus comportamentos. Mas eles se comunicam, como 

afirma Temple Grandin.  

A recusa em direcionar sua fala ao outro é feita de modo imposto, sentido como uma 

barreira. Como afirma Maleval, a recusa em falar é sem dúvida, algumas vezes, consciente na 

criança autista, mas ela emana de uma escolha mais radical do sujeito, comandada por um 

gozo imperioso (2007, p. 80). Biger Sellin, uma criança autista, com a ajuda de um 

computador e facilitador, destaca como sente essa barreira com a enunciação: 

 

Todo meu desejo tende rumo ao domínio da palavra 

eu procuro constantemente as condições 

mas eu não sei o que me falta 

eu sinto cada diz que não é a vontade que 

faz falta 

e as possibilidade de expressão como linguagem 

existem de modo todo poderoso num Birger mudo 

mas interiormente eu falo com abundância como 

todos os pequenos terrestres. (Sellin, 1994, p. 130) 

 

Assim, o autista se encontra numa relação com a linguagem que não serve para se 

dirigir ao outro, demandando, fazendo um apelo – característica do autismo já observado por 

Kanner em 1943: Nenhuma das oito crianças que falam tem uma linguagem que, ao curso 

dos anos, serviu para conversar com os outros [...] Suas excelentes memórias rotineiras, 

atreladas com a incapacidade de utilizar a linguagem em qualquer outro sentido [...] (p. 71). 

Os autistas fazem uso da linguagem, entretanto, apresenta carência na enunciação de desejos, 

sentimentos, não fazem apelo ao Outro. A relação do sujeito com a linguagem encontra-se 

fora da estrutura da cadeia de significantes, pois o S1 encontra-se fixo. 
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O congelamento do primeiro par de significantes não é sem consequências para o ser. 

O enxame de significantes não articulados e inseparáveis do gozo o atravessa todo, de 

maneira catastrófica e o empurra para fora do discurso, pois impede a constituição no campo 

do Outro barrado e não permite, dessa forma, a extração do gozo. A incidência da linguagem 

sobre o ser é capaz de perturbar toda a sua relação com o corpo, como no autismo. O autista, 

portanto, se faz surdo para o significante. Essa particularidade da relação do sujeito autista 

com a linguagem é determinante de sua desestruturação corporal (Barroso, 2014, p. 296).  

A posição do sujeito autista em relação à linguagem elucida os problemas do corpo e 

do gozo de um sujeito que escolheu não se servir da linguagem. Assim, a clínica do autismo, 

distintamente da clínica da neurose, opera a partir desse excesso de gozo e do conceito de 

alíngua. Para Laurent (2007), o autista reduz a desordem da alíngua a uma linguagem 

própria, cujas regras são fixas. A utilização do signo, portanto, apresenta-se como uma 

estratégia autística de elaborar uma linguagem sem equívoco, distinta da desejada pela 

ciência. O autista usa o primado do signo como um código que conecta as palavras e os 

objetos de forma rígida e constante, buscando manter imutável seu mundo. Assim, como 

falamos anteriormente, a Psicanálise parte do princípio de que essa maneira singular de se 

inserir no campo da linguagem testemunha as produções do falante, ou seja, o sujeito autista 

está imerso na linguagem mesmo que ainda não fale, o que nos mostra sua relação singular 

com a linguagem, que tem como consequência uma relação ímpar com o próprio corpo: um 

corpo não unificado, não estruturado. Será sobre a relação do sujeito autista com o próprio 

corpo que falaremos na próxima seção.  

 

4.4 O corpo “estranho” no autismo 

 

A maneira de Lacan pensar e fazer diagnóstico é distinta da Psiquiatria clássica de sua 

época. Lacan, desde o início, faz uso das categorias psiquiátricas, mas faz uso de maneira 

estrutural, extraindo do discurso de cada sujeito na clínica o operador que organiza o modo de 

cada sujeito lidar com a castração. Ou seja, seu modo de entender as estruturas clínicas 

levava em conta a descoberta freudiana do inconsciente e, consequentemente, a transferência. 

Lacan, portanto, utilizou as categorias psiquiátricas tendo como base elementar os postulados 

freudianos. Inicialmente, na direção contrária da proliferação de categorias nosográficas, 

reduziu-as a três grandes campos: neurose, psicose e perversão. Até os anos 1960, Lacan 

trabalha com categorias da Psiquiatria utilizando dos ensinamentos de Clarémblaut a respeito 

do automatismo mental e dos fenômenos elementares como traços distintos para o 
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diagnóstico de psicose. Nos anos 1970, Lacan passa a trabalhar o diagnóstico a partir dos 

modos de amarração dos três registros no nó borromeano, pensando cada vez mais na 

topologia. Posteriormente, com a teoria da topologia dos nós, utiliza uma única concepção de 

estrutura para os diferentes modos de amarração (Figueiredo & Machado, 2000).  

A Psicanálise pressupõe a linguagem que, ao se inscrever sobre o corpo, é constituinte 

do sujeito. Em todo o seu ensino, Lacan demarcou a dependência fundamental do corpo 

humano com a linguagem e ao lugar do Outro. Segundo a teoria lacaniana, para se ter um 

corpo é necessário que a realidade seja constituída pela inserção da linguagem sobre o ser 

vivente, e a constituição do sujeito implica, então, a ação direta do campo da fala e da 

linguagem sobre o organismo do ser. A fala da mãe produz mensagens estruturantes que 

implicam seu desejo, a criança como objeto desse desejo, implica uma falta e porta uma lei, a 

lei paterna. Como afirma Barroso (2014, p. 253), nenhuma criança está imune ao trauma 

causado pela incidência da língua materna sobre o corpo, visto que, entre a palavra do 

Outro e o que se passa com o corpo vivo, há algo que permanece intraduzível. A relação 

linguageira do ser vivente e o Outro se apresenta sob mensagens interrompidas, diálogos que 

portam ordens que o sujeito é obrigado a responder. O corpo, nesse contexto, é atravessado 

pelo gozo que irrompe o corpo e o pensamento da criança.  

Na psicose, o que está em jogo é a foraclusão do Nome-do-Pai, isto é, uma recusa da 

metáfora paterna que tem como consequência, dentre outras tantas, a mudança de toda a 

relação do ser vivente com a linguagem. Diferentemente da neurose, na psicose, não há 

simbolização da metáfora paterna, pois ela encontra-se foracluída, o que impossibilita uma 

relação do sujeito com o Outro mediada por um terceiro. No Seminário, Livro 5: As 

formações do Inconsciente, de 1957-1958, Lacan destaca que na psicose ocorre uma 

suplência do Outro como lugar em que a fala habita, como simbólico, pelo outro como 

similar, imaginário. O significante-mestre – que funciona como organizador de toda a 

estrutura – congela-se, fixa-se e, com isso, há uma impossibilidade de simbolização que ajude 

a sustentar as relações simbolizadas. Como consequência, o psicótico encontra dificuldades 

em se manter em um real simbólico, o que evidencia a fragilização do corpo (Goidanich, 

2003).  

Por sua relação peculiar com a linguagem e com o Outro, o corpo na psicose é 

entendido de maneira bem particular; muitas vezes, o sujeito permanece alheio ao corpo, 

sendo este sentido como um corpo estranho. Toma o corpo como uma carcaça que a qualquer 

momento pode dispensar, em alguns casos, há um certo anestesiamento do corpo, de tal 

forma que os sujeitos psicóticos não parecem sentir dor, frio, fome, entre outras sensações.  
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A clínica do autismo é um exemplar dos impasses da inserção do corpo no campo do 

discurso. O autismo se apresenta, portanto, como uma defesa do sujeito, a mais radical, 

contra a incidência da linguagem sobre o corpo; sustenta uma posição de recusa diante da 

linguagem, que exprime a não submissão no campo do Outro. Como afirma Barroso, verifica-

se a devastação sofrida pelo sujeito diante do não saber fazer com o seu órgão fundamental, 

o órgão da linguagem (2014, p. 273). Assim, cabe aqui uma pergunta: com qual corpo 

lidamos no autismo? O fora do discurso da psicose, concepção estabelecida por Lacan 

(1972), implica um outro modo de inserção no campo da linguagem, uma outra via para 

estabelecer a união ou a separação das palavras e dos corpos, distintos da neurose. Para a 

Psicanálise lacaniana, o corpo é abordado a partir de três dimensões: real, simbólica e 

imaginária. Para que o sujeito tenha um corpo e faça uso dele, para que o localize no tempo e 

no espaço, deve-se conjugar as funções do simbólico, do imaginário e do real.  

No caso do autismo, diferentemente do que ocorre na neurose, não acontece a 

castração e, por isso, o processo de separação também não ocorre. Portanto, não há separação 

entre o corpo e o gozo, o objeto a não cai. O sujeito sofre a ameaça de seu corpo não se 

manter como unidade, uma vicissitude particular do estádio do espelho: o fracasso da 

metáfora paterna, que tem como consequência a hiância por conta da não inscrição da lei. O 

corpo se apresenta, então, na dimensão imaginária e não na dimensão simbólica, sendo ele 

sentido como um corpo fragmentado.  

O encontro traumático entre as palavras e o corpo extrai uma marca singular para o 

ser falante, o S1, e um objeto, o objeto a, que se insere no corpo por meio do significante. 

Segundo Barroso (2014, p. 215), o S1 marca o sujeito de modo radicalmente singular. Trata-

se do Um disjunto do universal e da totalidade da classe ou do conjunto dos significantes.  

A marca singular do falasser apresenta um modo de gozo que orienta a constituição 

do sujeito. A incidência da linguagem no corpo implica um substrato corporal do sintoma e 

evidencia que o significante, ao deixar traços no corpo, representa o corpo, significa-o assim 

como também o inscreve numa cadeia. O corpo sustenta a relação do sujeito com o campo 

do Outro e faz sua história libidinal ao funcionar como zona erógena (Barroso, 2014, p. 

214). Assim, o corpo se constitui como um eco pulsional do dizer do Outro. A linguagem 

materna incide sobre o corpo da criança operado por uma negatividade e não uma presença 

(Barroso, 2014).  

Quando não há um significante que marca o corpo, como no caso da psicose, o sujeito 

sofre a falta de limites no corpo. A falta de um significante marcado no corpo impossibilita a 

inscrição do sujeito no discurso e o corpo segue sem a marca de um semblante. Há, portanto, 
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uma falha na incorporação do corpo no simbólico. Por não conseguir se separar, o psicótico 

permanece totalmente alienado e consequentemente invadido pelo Outro; o corpo não é 

sentido como unidade; ele é sentido como uma parte, um complemento do corpo de um outro 

especular. 

Segundo Laurent (2012a), o autista está invadido por um gozo pleno que aparece 

como efeito da língua sobre o corpo. Para Maleval (2010), a língua verbosa dos autistas está a 

serviço do gozo solitário, já que não se apresenta com o objetivo de uma comunicação. Para o 

autor, a língua verbosa produz solilóquios pronunciados para sons de autossatisfação, só 

interessada na própria voz (2010, p. 9). A língua é totalmente separada do corpo e, para 

tanto, testemunha-se uma dificuldade para conseguir estabilizar sua relação com o corpo ou, 

ainda, com o gozo excessivo. Esse corpo apresenta uma dimensão em que nada falta, não há 

buracos e, portanto, nada é possível extrair. Os autistas, sendo assim, buscam lidar com a 

língua de forma a tentar silenciar os seus equívocos, ou os ruídos dela. Assim, a criança que 

tapa os ouvidos o faz porque a língua lhe está gritando todos os equívocos possíveis (Laurent, 

2012a), e isso testemunha o quanto estão inseridos no campo da linguagem, mesmo que não 

façam uso dela para se comunicar.  

Esse, portanto, é o desafio no campo das psicoses: trabalhar com um corpo não 

enlaçado ao Outro, não separado do gozo e, com isso, uma não incorporação da estrutura 

simbólica. No campo das psicoses, tanto na esquizofrenia como no autismo, o corpo 

encontra-se fora de discurso, pois o corpo simbólico, que diz do tratamento significante do 

corpo no lugar do Outro, encontra-se perturbado pela foraclusão do Nome-do-Pai. Ou seja, 

devido à não inscrição da metáfora paterna, não ocorre a transmissão e a incorporação do 

significante primordial (Barroso, 2014), acontecendo uma invasão de gozo não barrado pela 

lei.  

O conceito de holófrase do primeiro par de significantes, que impede a queda do 

objeto e, com isso, não ocorre o intervalo entre os significantes, possibilitou compreender o 

conceito de psicose como fora do discurso, podendo extrair dele uma variedade clínica do S1 

sozinho: a clínica do débil, do esquizofrênico e do autista (Barroso, 2014). Possibilitou 

desenvolver a teoria e clínica da foraclusão, sendo esse conceito fundamental para 

compreender seus fenômenos que dizem de um gozo desregulado sentido no corpo.  

É necessário, portanto, deixar claro que devemos levar em conta todas as 

singularidades de cada sujeito. As elaborações aqui expostas sobre o estatuto do corpo nas 

psicoses, principalmente no autismo, são um recorte parcial que nos auxiliam para construir 
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um direcionamento na clínica, e não temos o intuito de abarcar todas as especificidades dos 

sujeitos na psicose.  

A partir da próxima seção, abordaremos o modo de amarração do sujeito autista, 

focando sobre as especificidades do autismo à luz das elaborações de Jean-Claude Maleval, 

que tem uma vasta contribuição na clínica do autismo e se baseia na topologia lacaniana para 

formalizar suas elaborações, como também usaremos a obra O nascimento do Outro: duas 

psicanálises, de Rosine e Robert Lefort (1980), que, distinguindo do movimento pós-

freudiano, utilizaram as teorias lacanianas em suas práticas clínicas e a abordagem da 

topologia para compreender e trabalhar com essa clínica. Dois autores fundamentais para a 

clínica psicanalítica do autismo, cujas contribuições foram essenciais para o avanço desta. 

 

4.5 A topologia lacaniana e a clínica psicanalítica do autismo 

 

Retomando tudo que falamos até aqui, a partir de Lacan, o campo do sujeito encontra-

se inserido no campo da linguagem, é o seu efeito; a noção de sujeito, portanto, advém de sua 

relação com o Outro intermediado pela linguagem; noção trabalhada nas seções anteriores.  

Em seu segundo ensino, Lacan reconhece um outro registro da linguagem e do 

inconsciente que corresponde à teoria de alíngua,30 caracterizando, a partir desse momento, 

como a clínica do nó borromeano, não orientada a partir do significante do Nome-do-Pai, 

busca dar conta do gozo e de sua consequente desregulação. Essa é a clínica do enlaçamento 

que o sujeito produz e irá funcionar como modo possível de reparação. Segundo Sarmento 

(2012), Lacan se serve da topologia para dar conta do desfalecimento do Outro. Para 

remediar esse desfalecimento do Outro, há uma suplência produzida pelo sujeito que pode vir 

a remediar essa falta.  

Lacan trabalha a topologia na trama material do discurso. A topologia trata do espaço, 

não a partir de um ponto de vista quantitativo, métrico, mas de um ponto de vista qualitativo; 

ou seja, é o estudo dos espaços nas suas propriedades permitindo descrever o espaço levando 

em consideração a não variação do objeto. O espaço, por sua vez, não tem profundidade, não 

tem terceira dimensão. Estuda a relação entre diferentes lugares, de conexidade, ou de 

fronteiras, de separação e de borda, noções que se impõem necessariamente quando se fala da 

linguagem (Darmon, 1994). 

                                                
30 Conceito trabalhado na seção 3.3: Autismo, uma “deficiência” no contexto sociopolítico. 
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A topologia lacaniana tem uma importância fundamental para a clínica do autismo, 

pois a partir dela foi possível avançar na clínica da psicose e do autismo. Utilizando objetos 

da topologia, Lacan possibilita ao mesmo tempo o testemunho dos conceitos teóricos e a 

elucidação dos aspectos clínicos da sua teoria, sendo esta a fronteira entre a teoria e a clínica. 

Assim, a estrutura topológica da experiência, desprovida de significações ou de 

representações parasitárias e, portanto, totalmente transmissível, como um matema. 

Todavia, acima de tudo, é uma ferramenta clínica indispensável (Skriabine, 2013, p. 1). A 

partir da topologia lacaniana, foi possível dizer do Real, impossível de suportar, por isso o 

seu saber emerge do Real, que é um saber suposto em ato (Sarmento 2012; Darmon, 1994; 

Miller, 2013). 

Lacan, a partir da lógica da topologia, com o emprego da função estruturante de uma 

falta, destaca que a linguagem mostra as falhas no universo; apresenta um furo. Isto é, não há 

um Outro absoluto, radical, da verdade. A topologia lacaniana diz de uma estrutura que não é 

nada mais que um modo de organização do buraco. Assim, a topologia é uma maneira de 

pensar a estrutura a partir dos três registros: real, simbólico e imaginário e, com isso, não 

propõe utilizar como referência o Outro. Essa proposta elaborada por Lacan apresenta uma 

nova noção dos três registros nos quais se estrutura a experiência humana (Skriabine, 2013). 

A topologia tem estrutura de linguagem, e tem uma linguagem que lhe é própria e 

depende de cada sujeito; põe em jogo relações mais precisas, já que, para Lacan, o real é 

único, sem divisão, definido essencialmente por sua modalidade de ser impossível de 

representar. Diante desse real, há o sujeito; e entre os dois o conjunto dos meios com os quais 

o sujeito aborda o real do sexo: meios relativos aos significantes e meios relativos ao objeto 

a. Os primeiros meios são chamados sintomas; os segundos, fantasias. Assim, entre o sujeito 

e o sexo estão diversas relações causais, em geral paradoxais, constitutivas. É dessa realidade 

psicanalítica que a topologia tenta dar conta. Há quatro pares paradoxais de conceitos que 

definem a realidade, portando-se como quatro relações que são postas em cena por artifícios 

topológicos: a demanda e o desejo, figurados pelo toro; o sujeito dividido e o seu dizer (dizer 

significante), figurados pela Banda de Moebius; um significante e os outros, figurados pela 

garrafa de Klein; e o sujeito em relação com o objeto fantasia, figurado pelo cross-cap. 

Assim, o primeiro par paradoxal diz da demanda e do desejo, figurado pelo toro, que 

nos permite estabelecer a relação entre desejo e demanda, como também a questão da 

identificação. O toro é uma superfície de estrutura em anel, sem margem, com um centro 

vazio. Ele apresenta um centro “exterior” e dois cortes que não o dividem, sendo essas suas 

particularidades. 
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Figura 2. Representa o Toro e uma série de demandas 
Fonte: Nasio, 2011, p. 14 

 

Para se formar o toro, é necessário um trajeto que segue um círculo que não tem 

delimitação interior ou exterior, 

 

na superfície do toro faz-se um trajeto que segue o círculo meridiano e se fecha 

numa volta. Fazendo-se esse trajeto ao redor de todo o toro, desviando-se seu ponto 

de chegada até terminar a volta completa, essas voltas devem se multiplicar sem se 

cruzar. Desse modo, se faz a volta na alma do toro. (Monteiro, 2014, p. 134) 

 

As múltiplas voltas sem se cruzar em torno do toro representam a demanda e a sua 

repetição fundamental. Elas dizem de um desejo que não é conhecido, dizem de uma falta. 

Podemos dizer então que Lacan utilizou a figura do toro para formalizar as relações entre 

demanda e desejo, em que a demanda é esse movimento circular que gira em torno de algo, e 

a linha que se produz pela conexão dos pontos médios desses giros, denominado alma do 

toro, exprime o desejo. É necessário que se escreva da necessidade na cadeia significante, 

inscrição desta no campo dos significantes, para iniciar o movimento de girar em torno de. 

Esse movimento do sujeito presume a existência de algo que gera um movimento de trabalho 

para encontrar esse algo, movimento que diz do desejo do sujeito. A topologia lacaniana 

induz ao fracasso, já que cada demanda faz o percurso na cavidade central e, assim, torna-se 

inevitável a repetição do desejo. Assim, como cada demanda faz a volta na cavidade central, 

se integra definitivamente a demanda ao desejo (Monteiro, 2014, p. 135). Há uma busca 

interminável do sujeito em saciar esse desejo. Deve-se deixar claro, então, que as relações de 

demanda e desejo não formam uma relação de oposição, e sim implicam relações de ordem, 

isto é, aquilo que em determinado momento diz de uma demanda, em outro momento será 

expresso como desejo, e vice-versa.  
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O segundo par paradoxal, a Banda de Moebius, se caracteriza como um objeto de 

construção simples, uma fita que se coloca sobre si em movimento de torção, no formato do 

símbolo do infinito – é um recurso metafórico escolhido por Lacan para tentar dar conta da 

estrutura do sujeito.  

 

 

Figura 3. Banda de Moebius 
Fonte: Nasio, 2011, p. 15. 

 

Para Lacan, a Banda de Moebius era definida como um suporte estrutural do sujeito 

que diz de algo divisível. Ela, portanto,  

 

é do modo como o sujeito se prende, e se desprende (mas para se encontrar tomado 

de outra maneira) do objeto, sua divisão por este objeto – pela qual já aparece como 

uma escolha e um consentimento do sujeito – constitui uma estrutura moebiana, a 

saber, a topologia que dá conta da estrutura do sujeito falante. (Skriabine, 2013, p. 

11) 

 

Ou, ainda, a Banda de Moebius é um representante do irrepresentável, ela não tem 

avesso nem direito, é o tempo que faz a diferença entre as duas faces (Monteiro, 2014, p. 

134). Podemos afirmar então que a Banda de Moebius é unilátera, isto é, logicamente ela tem 

apenas uma face, apresenta uma única margem e uma única borda. Apresenta-se com uma 

torção sobre a qual se mantém uma continuidade plena. A Banda de Moebius, portanto, é um 

aparelho matemático que serviu a Lacan como metáfora para tentar explicar o mecanismo 

psíquico do sujeito, isto é, serviu como um modelo para pensar a lógica de operação do 

psiquismo humano. 

A respeito da garrafa de Klein, o terceiro par paradoxal, se apresenta como uma esfera 

que tem um túnel no formato de uma alça, ou melhor, uma garrafa cujo fundo e o gargalo se 

conectam.  
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Figura 4. A garrafa de Klein 
Fonte: Nasio, 2011, p. 17. 

 

A garrafa de Klein é um objeto topológico que diz respeito à relação entre o 

significante e o resto da cadeia significante. Entretanto, não há uma fórmula adequada para 

exprimir a lógica da relação entre o significante e o resto da cadeia significante, por isso 

recorre-se à garrafa de Klein, que também é denominada círculo de reviramento da garrafa de 

Klein. Portanto, ela se apresenta como a exceção, S₁, que pode aparecer em qualquer ponto 

da superfície e condiciona sua consistência (Nasio, 2010, p. 17). Assim, Lacan propõe que a 

garrafa de Klein represente a estrutura significante. Ela não tem dois lados, não tem interno e 

externo, nem dois tempos. Propõe-se, então, que assim o significante e significado deslizam 

juntos sobre uma superfície unilateral formando o sentido.  

Por fim, o cross-cap apresenta-se como um objeto abstrato cuja superfície é fechada e 

sem margens e diz respeito à relação do sujeito com o objeto. 

 

 

Figura 5. Recorte da esfera provida de um cross-cap 
Fonte: Nasio, 2011, p. 19. 

 

O autor Nasio, ao explicar sobre o cross-cap, faz a seguinte pergunta: como entender 

que o que chamamos de fantasia não seja uma imagem no interior da economia psíquica do 
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sujeito, mas um aparelho, uma edificação exposta, estendida na realidade, confundindo-se 

com ela? (2010, p. 18). Assim, o cross-cap diz da relação do sujeito com o seu objeto de 

desejo, sendo ele o suporte da fantasia. Nesse momento, há três elementos que fazem 

articulação da fantasia, elementos propostos por Lacan, sendo eles o sujeito, o corte e o 

objeto a.  

Lacan buscou sintetizar todas as operações que estão envolvidas no percurso do 

mecanismo psíquico a partir da topologia. A topologia, portanto, é a fronteira entre a teoria e 

clínica, pois ambas partem de um mesmo princípio: de que há um furo, um buraco, um vazio 

e ela, a topologia, serve como modo de organização, estruturação, desse buraco que visa a 

cernir o lugar daquilo que não é simbolizável – o ponto de falha no Outro (Sarmento, 2012, 

p. 193). Não iremos nos ater à topologia borromeana de forma mais extensa, mesmo sabendo 

de sua grande importância à teoria lacaniana e à clínica psicanalítica. Fizemos essa pequena 

retomada com o intuito de mostrar, mesmo que de maneira breve, o contexto teórico em que 

Rosine e Robert Lefort se encontravam inseridos e se basearam para desenvolver suas 

práticas clínicas.  

No ano de 1980, Rosine e Robert Lefort publicaram a obra O nascimento do Outro: 

duas psicanálises centrando no tratamento de duas crianças, Nádia e Maria Françoise, 

sujeitos em que, segundo os autores, “não há Outro”, principalmente no caso de Marie 

Françoise. O casal Lefort buscou compreender o efeito da estrutura quando o sujeito não é 

representado por um significante para outro significante, ou seja, quando há falha no processo 

de constituição do sujeito. Falar que não há Outro significa dizer que, para essas crianças, o 

Outro não se faz como lugar do significante. De acordo com Barroso (2014), o casal Lefort 

formalizou o autismo como uma categoria clínica específica, permitindo assim o uso do real 

na clínica com crianças. Rosine Lefort utilizou da abordagem da topologia de superfícies para 

trabalhar com os casos citados e, a partir da comparação entre eles, foi possível para a autora 

elaborar e entender a direção de cada tratamento, tendo como ponto de partida as diferentes 

posições dos sujeitos diante do Outro. No caso de Nádia, a perda estava relacionada ao gozo 

escópico que deu lugar à constituição da imagem do corpo (Barroso, 2014, p. 308). Para 

Rosine Lefort, a sessão com Nádia a respeito da lambuzeira é reveladora: ela faz com que o 

prato de mingau e o cocô sejam peças-chave para entender o modo como a criança sustentava 

o estatuto do seu corpo:  

 

O que concerne no interior do corpo [...] ela espalhava sobre a superfície exterior, 

sobre sua pele. Nádia nos dizia assim que as superfícies de seu corpo, interior e 
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exterior, se juntavam, estruturando seu corpo enquanto superfície, e de jeito nenhum 

enquanto volume com um interior e um exterior separados. (Lefort, 1980, p. 269) 

 

Rosine nos mostra, assim, como Nádia via seu corpo sem um exterior e interior 

separados, sentia-o como uma superfície de apenas um lado que tem como consequência 

problemas em relação aos orifícios reais do corpo da criança que, como afirma Lefort (1980), 

para Nádia o que é furado é o corpo do Outro e não o seu próprio corpo. O corpo do pequeno 

sujeito é inicialmente tapado, não por um objeto-alimento real, mas por um objeto tomado do 

Outro, no campo do Outro (Lefort, 1980, p. 269). 

Essa passagem mostra como o corpo da criança desliza no significante do Outro, 

Outro que é representado por Rosine Lefort. O Outro é furado, mas a criança não, o que 

representa uma perda no real. Diferentemente do caso de Nádia, para Rosine Lefort, o Outro 

não se apresenta no caso de Marie Françoise e com isso há uma falência de estrutura. Ela, 

Marie Françoise, em nenhum momento pode explorar o furo da boca da analista, não pode 

furar o próprio corpo com objetos significantes tomados do Outro; não podendo obturar este 

furo, ela nega até a existência dele (Lefort, 1980, p. 270). Marie Françoise nega o furo de seu 

próprio corpo, de sua boca, e ao tentar colocar o objeto em seu olho – episódio relatado na 

sessão do dia 25 de outubro – demonstra que se trata de um duplo, trata-se de colar o objeto 

sobre uma superfície, num órgão no Real; e como real não pode ser recalcado. Rosine Lefort 

interpreta que, ao colar os objetos tão próximos do olho, Marie-Françoise busca torná-los 

invisíveis a ela, maneira de perder o contato com tudo (Lefort, 1980). 

 

Para Marie Françoise, se seu olhar está morto, é que eu não tenho furos, nada de 

furos para explorar [...] ao menos simbolicamente. [...] Ela está pois inteiramente 

abandonada ao Real dos objetos, e a perda que ela conhece só pode ser preenchida 

por objetos reais. (Lefort, 1980, p. 222) 

 

Assim, nos dois casos, tanto em Nádia como em Marie Françoise o deslocamento do 

furo da boca para o olho expressa a superfície corporal, sendo ela a estrutura de corpo – o que 

não deixa de ter consequências. No caso Marie Françoise, então, para Rosine (1980, p. 272), 

o que falta para Marie Françoise não é o significante, mas a relação deste significante ao 

Real do corpo do analista, aquele do Outro. Sem a articulação do significante com o Real, 

não se pode fazer estrutura psíquica. A analista na cena só aparece como testemunha, como 

destaca na passagem: o que caracteriza a relação de objeto de Marie-Françoise, é que não 

existe Outro – e muito menos pequeno outro –, e que para ela eu sou um objeto dentre outros 

(1980, p. 191). Ou, ainda, a dimensão do corpo do Outro não existe: ele é apenas ausência 
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desrealizada, invisível além da janela (1980, p. 191). Dessa forma, no caso de Marie 

Françoise, trata-se de uma antiestrutura, que ela denominou de a-estrutura.31 Não há demanda 

à analista, seu corpo não é furado, o Outro não é furado, e é por conta disso que ocorre a 

constituição do duplo, a alienação do significante é substituída pelo duplo (Barroso, 2014). Se 

o Outro não é furado, com efeito, o sujeito não pode recolher nada dele, permanecendo o 

objeto no real.  

O autismo trata-se, assim, para Rosine e Robert Lefort nesse momento de sua teoria, 

de um estatuto de sujeito em que não ocorreu a simbolização. Isto é, há uma falha no estádio 

do espelho que não faz a significação na perda do objeto, ou, ainda, não há perda do objeto. O 

jogo do Fort-da não opera, assim como a castração, e a consequência é o Outro sentido como 

real, não barrado, absoluto; assim, não ocorre a divisão do sujeito. O duplo, portanto, na 

clínica do autismo é entendido, pelos autores (1980), como uma saída para esse Outro não 

barrado, invasivo e ameaçador que não barra o gozo. 

Rosine Lefort utiliza de suas anotações para ajudar a conduzir na direção do trabalho 

analítico com Nádia e Marie Françoise. Tinha como ponto de partida um saber inconsciente 

que, ao longo do processo, lhe evidenciou duas abordagens para dar conta da clínica: uma 

abordagem topológica e a outra das estruturas do significante. Para Rosine, a abordagem 

topológica se impôs em sua clínica, não era o seu objetivo, chegou até ela: como então 

poderíamos não nos referir à topologia, e não definirmos a qual tipo de superfícies o corpo 

da criança pertence, nem formular as relações de corpo entre o pequeno sujeito e o Outro 

em termos de superfície e correlativamente de furos? (1980, p. 269). 

Dessa forma, a prática clínica do casal sustentada no ensino lacaniano, com suporte no 

conceito da metáfora paterna, distanciava-se cada vez mais do conceito kleiniano “relação de 

objeto”, apresenta-se como uma subversão na forma de pensar a clínica com crianças, 

principalmente com crianças autistas, privilegiando a clínica do significante. Com o caso de 

Marie Françoise, Rosine e Robert Lefort apresentam o autismo como fora da alienação, sem 

acesso à função do significante primordial não articulado a outro significante. Isto é, não há 

cadeia de significantes do qual um significante representa o sujeito para outro significante. 

Rosine destaca, assim, no relato do caso, a ausência de divisão do sujeito, visto que sem o 

processo de separação o sujeito elabora uma posição de duplo cuja função é tamponar o 

buraco.  

                                                
31 Posteriormente, Rosine e Robert Lefort irão modificar essa conceituação. Entretanto, para nós, nesse 

momento, é interessante observar a maneira como eles foram elaborando sua teoria a partir da prática na 

clínica infantil, principalmente no que diz de sua relação com a topologia.  
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O casal, portanto, devido à posição do autista em relação à linguagem, ao corpo e ao 

Outro – como no caso de Marie Françoise, em que afirmam que o Outro não se encontra e 

com isso há uma falência de estrutura (Lefort, 1980) – apresenta uma definição de autismo 

como “a-estrutura”, conceito que visava demarcar a posição do autista, distinguindo-o da 

psicose. É partir do estatuto do Outro que o casal Lefort distingue as duas categorias clínicas. 

O autismo, de forma distinta do psicótico, apresenta uma única possibilidade de relação com 

o Outro: a partir de sua constante tentativa de preencher o Outro, comportamento esse que 

visa fazer um furo em sua totalidade (Barroso, 2014). Ainda segundo a autora, os Lefort 

diferenciam o autismo da psicose, pois,  

 

no autismo, o Outro é absoluto, pois sem objeto separável, cujo olhar, percebido 

como intruso, não recorta o corpo do sujeito, que não encontra nenhum lugar no 

campo do Outro. O desejo do Outro não existe. Na psicose, o Outro é absoluto, mas 

o olhar produz marcas no corpo do sujeito, que, no entanto, não faz a operação de 

subtração do objeto, mas se propõe a completar esse Outro. (Barroso, 2014, p. 309) 

 

A hipótese de Rosine e Robert Lefort de que no autismo “não há Outro”, juntamente 

com o conceito de “a-estrutura”, possibilitou pensar em uma estrutura clínica distinta da 

psicose, isto é, uma nova estrutura além das três elaboradas anteriormente por Freud, a 

neurose, a psicose e a perversão, o que gerou bastantes equívocos. Para os Lefort, a 

foraclusão do Nome-do-Pai no autismo não era a mesma que se apresentava como 

mecanismo de defesa para a psicose (Barroso, 2014).  

Para concluir, o casal Lefort trouxe contribuições muito importantes para o trabalho 

com o autismo, possibilitando em suas publicações relatos clínicos, elaborações, formulações 

muitas vezes surpreendentes, orientando-se pelos ensinamentos de Lacan, mas de uma 

maneira muito própria. Possibilitou uma prática, assim, não mais pautada na noção deficitária 

do autismo, privilegiando as particularidades de cada criança, seus fenômenos e suas 

produções. Rosine e Robert Lefort posteriormente reformularam alguns conceitos e posições 

referentes ao autismo, como o conceito de “a-estrutura”. Entretanto, sempre fizeram, ao longo 

de suas carreiras, importantes colocações que contribuíram no avanço da clínica psicanalítica 

do autismo.  

O autor Jean-Claude Maleval utiliza da hipótese do casal Lefort para propor uma nova 

hipótese: o estatuto real do Outro, isto é, o Outro existe, entretanto, sem o objeto separável. 

Assim, para ele, há uma onipresença do Outro materno, não havendo intervalo entre presença 

ou ausência e, como consequência, a criança permanece presa como objeto da mãe. Maleval 

afirma que o autista resiste à alienação de seu ser na linguagem: ele não permaneceu na 
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borda da alienação; ele está na alienação mas a recusa. A alienação significante não é 

assumida pelo autista (2015, p. 21). Para o autor, assim, os fenômenos autísticos como o 

mutismo, a ecolalia, sugerem que é uma escolha do sujeito que busca se proteger da angústia. 

Há uma recusa de ceder ao Outro que é expresso, desde os primeiros meses de vida, 

por meio da ausência de contato pelo olhar e a ausência do sorriso. Essa recusa do apelo ao 

Outro gera uma dificuldade de entrar no laço social.  

 

Os autistas não procuram chamar a atenção dos outros utilizando gestos de 

apontamento. [...] Eles não parecem esperar qualquer coisa do Outro; em 

contrapartida, o adulto pode ser utilizado como um prolongamento de si mesmo, 

tomando-lhe a mão para servir-se dela como ferramenta para alcançar o objeto 

desejado. As crianças autistas se servem dos adultos como objetos, como 

ferramentas. (Maleval, 2015, p. 28) 

 

O fato de o autista não demandar apelo ao Outro, não se direcionar a esse Outro, 

representa, tanto nessa passagem quanto no caso de Marie Françoise, a recusa em ceder ao 

Outro, utilizando o corpo do Outro como um prolongamento de seu próprio corpo, sendo 

estes entendidos como objetos que detêm um certo gozo. Para Maleval, os autistas são 

capazes de estabelecer e de manter uma excelente, significativa e inteligente relação com os 

objetos que não venham interferir em seu isolamento (2015, p. 27). Mas não são totalmente 

ilesos à influência do significante, como se pode presenciar nas frases espontâneas. Ou seja, 

como a afânise não é aceita pelo sujeito, a linguagem vai se inserir no corpo do sujeito como 

eco – como explicado anteriormente – e, assim, as frases espontâneas são holófrases que 

capturam em massa o S1 e o S2. De acordo com Maleval, é exatamente por isso que Miller 

refere-se ao autista como parlêtre (falasser), noção introduzida por Lacan. 

Para Miller (1998), a concepção de parlêtre trata de uma nova maneira de conceituar 

o significante não mais como aquilo que mortifica o corpo, mas também determina o regime 

de gozo do ser.  

 

Essa perspectiva comporta colocar em questão o próprio termo sujeito, porque o 

sujeito é sempre um elemento mortificado; aliás, Lacan o definiu como falta-a-ser, e 

é por isso que ele faz entrar o corpo vivo na psicanálise. Ele substitui o termo 

sujeito por falasser, que é o contrário de falta-a-ser, é o sujeito mais o corpo, é o 

sujeito mais a substância gozante. (Miller, 1998, p. 101) 

 

O gozo, portanto, passa a ser visto como gozo da linguagem, não só como gozo do 

corpo. A inscrição do sujeito no discurso leva em conta o lugar do objeto indizível que é ele 

mesmo (Barroso, 2014, p. 267). Esta é desenvolvida e explorada de forma mais aprofundada 
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por Lacan nos anos de 1974 e 1975. Mesmo sabendo que a noção de falasser seja de extrema 

importância para a teoria e clínica psicanalítica, não iremos nos aprofundar no tema por 

questão de tema e tempo.  

Partindo do movimento de constituição do sujeito a partir dos processos de alienação 

e separação, do encontro traumático do ser vivente com a língua materna e abordagens como 

a topologia, acreditamos na impossibilidade de ver o sujeito psicótico a partir da noção 

adaptativa, comportamental e cognitiva. A Psicanálise encontra-se na contramão da 

valorização de aquisições evolutivas e comportamentais, ou seja, para a Psicanálise não há 

um desenvolvimento normal ou uma maturação do indivíduo; o sujeito se constitui a partir de 

sua posição subjetiva no campo do Outro. Deve-se ter claro, portanto, que levar em conta a 

constituição do sujeito não significa culpabilizar o sujeito por essa escolha subjetiva, muito 

menos àqueles que fazem/fizeram a função de Outro durante a constituição. É levar em conta 

a singularidade e sua forma de advir como sujeito do inconsciente.  

Há uma aposta no sujeito, ele se encontra no campo da linguagem antes mesmo que 

haja um ser dotado de uma língua: Lacan, na Conferência de Genebra (1975), afirma que o 

autista ao tapar os ouvidos porque não quer que alguma coisa entre, cria-se uma separação. 

Ao tapar os ouvidos, está se protegendo do verbo. 

 

Por mais loucos que sejam os comportamentos, por mais que pareçam maquinais ou 

doentes, vamos sempre supor que sejam elementos de separação entre ele e com 

mundo. Isso será um trabalho dele, tem sempre alguma coisa de alguém fazendo 

uma tentativa de separação. (Vieira, 2005, p. 12) 

 

Não devemos nos desfazer dos sintomas dos autistas como se fossem comportamentos 

a serem erradicados. Se fizermos isso, estaremos nos desfazendo do sujeito. Os sintomas são 

importantes e dizem algo do tratamento do real efetivado pelo sujeito autista.  

Ressalta-se aqui, então, a diferença entre a clínica psiquiátrica organicista e a clínica 

psicanalítica em relação à psicose, aqui especificamente a psicose infantil: a primeira funda 

seu diagnóstico na versão do déficit, enquanto a segunda na versão da produção. O déficit é 

percebido no sentido daquilo que falta, uma falta que tem como base o estado normal, em 

busca de equilíbrio do corpo. A Psicanálise, em contrapartida, trabalhando sob a óptica da 

produção, designa um dado positivo, ou seja, o sujeito produz algo, é sua construção, 

invenção. Em relação à clínica do autismo, a Psicanálise parte de uma posição de que o 

autismo encontra-se sob os efeitos da incidência da linguagem sobre o falasser, e a partir da 

topologia lacaniana permite tratar a singularidade, os modos como cada sujeito se apresenta a 
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partir do encontro traumático com a língua, destacando no caso a caso a relação singular do 

autista com a estrutura de linguagem. Visão antagônica da noção deficitária do autismo, ou 

seja, o autismo, para a Psicanálise, não é visto sob a ordem de uma psicogênese.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os sujeitos são vistos como objetos cujo corpo é silenciosamente 

explorado, ou tratados como doentes às voltas com a loucura de seus 

neurônios ou de seus genes, aterrados à ideia de uma perda de si. 

Mania de controle medicalizado. 

(Roudinesco, 2005, p. 34) 

 

Estamos inseridos em uma sociedade capitalista em que as leis do consumo e os 

gadgets são destaques e são prioridades. Nesse mesmo contexto, encontramos o discurso da 

medicina que apresenta uma formula para o bem-estar e saúde, sendo estas questões 

obrigatórias para ser feliz ou um indivíduo realizado. Dizemos questão obrigatória, pois se 

encontra presente cotidianamente na vida dos indivíduos, no consumo, na mídia, nos meios 

sociais, como também nas políticas públicas, ações governamentais, entre outros, 

significantes dos quais devemos correr atrás de obter e/ou ser para não excluídos, seres fora 

da norma. A ironia disso tudo é que, quanto maior o avanço tecnológico no campo da saúde, 

maior número de informações de prevenção e tratamento de doenças, por exemplo, temos 

cada vez mais um número maior de diagnósticos sejam eles no campo da saúde ou da saúde 

mental. Como Freud nos avisou em “Mal-Estar da Civilização”, o sintoma é a condição 

humana na tentativa de posicionamento frente à civilização que, para se inserir na cultura é 

preciso que haja uma renúncia pulsional feita pelo sujeito. O campo da saúde mental assim, 

se coloca como empecilho para obtenção da felicidade. Nesse contexto, portanto, todo e 

qualquer meio mais rápido e fácil para resolver o “problema” é idealizado. Deparamo-nos 

com o sofrimento psíquico que se coloca como obstáculo para a felicidade e a saúde. O 

discurso científico ganha força na busca por respostas genéticas e neurológicas das causas 

dos ditos transtornos mentais e se alia ao grande mercado farmacêutico, na tentativa de 

acabar com o sofrimento.  

O autismo, mais especificamente, que se apresenta sob características peculiares em 

seus limites de fazer laço com o Outro, em seu uso particular da língua, comparece como um 

enigma para o campo do saber, desafiando a ciência e a clínica. O autismo em sua 

radicalidade ensina a todos que o sujeito porta de mais singular. A evidente complexidade e a 

heterogeneidade nas manifestações do autismo dificultam não só na delimitação de sua causa 

como também na generalização de toda uma categoria diagnóstica. O saber científico, que se 

apresenta como o discurso do mestre, busca a regulação da vida e,  dotado de uma 

normalização, oferece como receitas mágicas pacotes de tratamento que servem para todos – 

tratamentos esses que na grande maioria dos casos se passa principalmente pela via dos 
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medicamentos. Buscam, assim, encontrar uma criança “normal” por trás de uma criança 

autismo – como se isso fosse possível.  

Parte-se de perspectivas cognitivistas e biológicas, na tentativa de reduzir as causas ao 

real do corpo, delimitando o sujeito autista a um corpo e mente deficientes. Apagam, assim, a 

singularidade em nome de uma cientificidade, de uma eficiência científica e tornam os 

sintomas como objetos passíveis de mensuração e avaliação. O autismo, sob os domínios da 

deficiência intelectual e cognitiva, encontra-se limitado às causas comportamentais, 

biológicas e/ou genéticas. Essas premissas buscam impor uma versão deficitária do autismo 

e, a partir dela, determinam a direção de tratamento – comportamental e pedagógico 

unicamente e negam teorias e clínicas que não trabalham sob essa lógica de pensamento.  

A recusa à clínica psicanalítica se faz presente desde seu início e ainda hoje podemos 

presenciá-la. No campo do autismo, profissionais chegam a afirmar que a Psicanálise estaria 

impossibilitada de trabalhar com o autismo, já que crianças autistas apresentam mutismos e 

por conta dessa deficiência estariam inaptas ao trabalho analítico. A partir de afirmações 

como essa, negligenciam um campo de conhecimento e direcionam para métodos de 

tratamento comportamental e pedagógicos. Movimentos contrários à Psicanálise chegam a 

atingir a política e interferem não somente no método de tratamento como na liberdade de 

escolha do psicoterapeuta e analista.  

A nossa direção de trabalho visa fazer valer a lógica do sujeito acima do discurso 

cientificista. Na clínica psicanalítica, o sistema diagnóstico é apenas algo relativo que diz de 

uma direção de trabalho e não são escolhidas nem tanto em função dos dados, mas em função 

de nossa prática (Miller, 2003, p. 5). É importante destacar que se por um lado as 

classificações generalistas poderiam nos auxiliar de alguma forma na direção clínica, por 

outro ofusca a singularidade do caso a caso, ou seja, a padronização sob a premissa de rótulos 

é empobrecedora para a clínica (Goidanich, 2003, p. 66).  

A clínica com sujeitos psicóticos evidencia uma grande multiplicidade subjetiva e 

uma classificação não consegue abarcar toda a singularidade do sujeito e a grande 

heterogeneidade do quadro clínico. Pesquisadores, em nome da ciência, dos dados 

comprovados estatisticamente, acabam por menosprezar relatos dos sujeitos por estes não 

servirem à verificação científica, já que os relatos são subjetivos e, portanto, não 

mensuráveis. Apesar de a observação objetiva do comportamento trazer informações 

importantes, somente a pessoa com autismo pode dizer o que é ter autismo, só a pessoa [...] 

pode dizer o que isso realmente representa (Grandin, 2014, p. 85). É preciso, então, ter 

cuidado ao buscar relações de causa e efeito entre os fatores estudados que, geralmente, são 
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aspectos ambientais e genéticos, pois uma correlação não necessariamente implica uma 

causalidade; e mais, uma correlação observada entre dois fatores pode ser uma mera 

coincidência.  

A Psicanálise, a partir de sua aposta nas respostas subjetivas, pauta-se na premissa de 

que os sintomas do sujeito autista são tentativas de construção, saída para fazer calar algo que 

é absolutamente intrusivo e angustiante. Assim, a Psicanálise parte sempre do sujeito e da 

ética freudiana, o sujeito do inconsciente, que leva em conta o sujeito mesmo quando este se 

encontra fora do discurso. Nessa direção, portanto, acredita-se que todo tratamento seja 

possível. Para tanto, a presente dissertação teve como hipótese de trabalho a seguinte 

pergunta: o autismo é uma questão clínica ou uma categoria deficitária?  

Para tentar responder a essa pergunta, traçamos um caminho que se iniciou com um 

percurso histórico do conceito de autismo, inserido no contexto da estruturação como prática 

da Psiquiatria Infantil – presente no segundo capítulo –, passando pela discussão de como a 

lógica cientificista influencia na maneira de compreender e tratar o sofrimento psíquico, mais 

especificamente o autismo, e as consequências clínicas, sociais e políticas- presente no 

terceiro capítulo; e trabalhamos – no quarto capítulo – com as elaborações lacanianas com 

base na topologia, a partir da constituição do sujeito nos processos de alienação e separação, 

abordando a posição do sujeito autista diante do campo da linguagem. Levamos em 

consideração a maneira do sujeito autista se situar perante essa relação traumática a partir do 

encontro do corpo com a linguagem presente desde o início de sua vida.  

No desenvolver da dissertação, nos deparamos com a máxima da incapacidade e da 

anormalidade, como se o sujeito autista estivesse fadado para sempre a ser um sujeito 

impossibilitado e dependente. Estamos, assim, nos referindo à delimitação do autismo 

presente na Lei nº 12.764/12, que ao se referir à pessoa com autismo usa a nomenclatura 

presente no DSM-IV-TR, o Transtorno do Espectro Autista (Brasil, 2012), imperando o 

critério do DSM, como se fosse o único modelo e a única maneira de se conceber o autismo, 

delimitando-o a um “espectro” e negligenciando, em nome da justiça social, as mais diversas 

áreas, teorias e clínicas que trabalham com o autismo. Apesar de a lei apresentar importantes 

reparações sociais e ser um importante avanço social, coloca de uma vez por todas os sujeitos 

autistas como deficientes, concepção ainda vista como prejuízo. E vai além, há contradições 

nessa lógica de considerar o autismo como deficiência: buscaram ao longo dos anos ir contra 

a culpabilização dos pais e, a partir disso, reduziram o autismo a um conjunto de 

comportamentos ditos desviantes e que se apresentam como déficits cognitivo e intelectual. 
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Para se ter uma deficiência, um funcionamento significativamente inferior à média, 

precisa-se primeiro delimitar a noção de normalidade, de um desenvolvimento padrão e, 

assim, mede-se para definir aqueles fora do padrão e possibilitar uma via que restabeleça a 

norma. Os adeptos às práticas normativas buscam uma proposição universal sob o nome das 

classificações e trazem, como consequência, um artificialismo absoluto. Os procedimentos de 

avaliação do psiquismo surgem com o objetivo de reduzir de forma drástica os custos dos 

tratamentos de todas as formas de patologias e passaram a ser ideais, já que visam ao baixo 

custo no tratamento, tempo determinado para dedicar ao paciente, estabelecendo assim 

protocolos de tratamentos. Dessa forma, fazemos a seguinte pergunta: por que há maior 

interesse nos dados, nos desempenhos científicos, do que na própria angústia do sujeito? As 

mensurações e avaliações parecem dizer, desde o início, mais de uma vigilância e uma 

“busca” de segurança coletiva que de uma preocupação com a ordem subjetiva de cada 

paciente (Roudinesco, 2005).  

O que tenta imperar hoje é um discurso científico que se coloca como uma alteridade, 

convencionando-se padrões de normalidade. O número de casos de autismo só aumenta a 

cada medição, podendo afirmar ser um aumento vertiginoso. Fala-se em epidemia de autismo 

referindo-se a esse aumento do número de casos, que aconteceu de maneira intensa em um 

período muito curto de tempo. Afinal, como um diagnóstico que não é uma doença, muito 

menos uma doença contagiosa, pode ser considerado uma epidemia? Atribui-se esse aumento 

a uma mudança no modo como a Psiquiatria passou a descrever e a classificar um conjunto 

de comportamentos e de características, expandindo os casos classificados sob essa base 

nosológica. Temos um aumento diagnóstico dos casos de autismo sem, no entanto, delimitar 

o agravo causador. Rios et al. (2015) chegam a afirmar que a grande visibilidade do autismo 

que fez a sua epidemia.  

Independentemente das respostas escolhidas pelo sujeito, estas estarão aquém dos 

ideais estabelecidos pela sociedade – a reivindicação de direitos apresenta um imperativo de 

ideal, nesse caso em específico, o ideal de comportamento. Há uma diferença entre a 

demanda do sujeito e a demanda do cidadão – a demanda do sujeito diz de algo singular, que 

visa a sua estrutura, enquanto o cidadão encontra-se precedido pela lei e pela obediência 

desta em nome de um coletivo. A garantia de direitos, portanto, aliena o sujeito de seu modo 

de gozo e não lhe permite responder diante deste (Laurent, 1999).  

Entende-se, portanto, que para compreender melhor o sofrimento psíquico, deve-se 

partir de padrões comportamentais e buscar a remissão de sintomas. Entretanto, há outras 

formas de trabalhar com o sujeito além do universal da ciência. A Psicanálise, partindo da 
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noção estrutural do sofrimento psíquico, busca uma direção clínica, direção de um trabalho 

que permite, a partir da transferência, a construção de caso, a partir da produção feita pelo 

próprio sujeito. Não se tem como pretensão o desejo de cura e, como afirma Laurent, o desejo 

de curar, que permite incidir sobre a depressão, sobre a falta de existência efetiva de um 

desejo ou de um ideal, pode produzi-lo de novo (1999, p. 13). A Psicanálise, tendo como 

conceitos fundamentais o inconsciente, gozo, Outro, objeto a, funda seu diagnóstico na noção 

de produção. No campo das psicoses, os fenômenos apresentados pelos sujeitos são vistos 

como algo do sujeito na tentativa de lidar com a angústia; leva-se em consideração a relação 

do sujeito com a linguagem, a posição dele diante do Outro e o laço social. Torna-se, assim, 

insuficiente trabalhar com a noção de deficiência.  

A partir dos conceitos lacanianos da topologia, principalmente a respeito da lógica de 

causação do sujeito, os processos de alienação e separação, estamos falando, assim, do sujeito 

do inconsciente, sujeito que, segundo os ensinamentos de Lacan, encontra-se fora do campo 

do discurso, mas inserido no campo da linguagem.  

Apresentamos o modo de incidência do sujeito no campo da linguagem, lembrando 

que, para o sujeito autista, a língua materna é extremamente intrusiva e, assim, sua relação 

com o Outro e consequentemente o laço social é feita de forma particular e distinta da 

psicose. Seguimos na direção de como se estrutura o corpo na psicose, sendo esse o lugar 

privilegiado da fala e do gozo. A criança tomará seu corpo a partir da língua, fazendo dela 

seu habitat, e para que isso ocorra é necessário que aconteçam os processos de constituição 

do sujeito a partir do campo do Outro. O encontro do ser com a linguagem é traumático para 

toda criança, mas esse encontro possibilita diversas saídas, sendo o autismo uma delas.  

Lacan, em seu ensino, apresenta a constituição do sujeito a partir de seu acesso ao 

significante, na sua inserção no simbólico, isto é, no campo do Outro, demarcando o lugar do 

Outro como o lugar da linguagem. É desse lugar que se pode falar da questão da existência, 

do desejo como desejo do Outro. No campo do autismo, entretanto, a constituição se passa de 

forma distinta: o autista se encontra em uma posição de rejeição ao Outro e de uma recusa ao 

processo de alienação. A criança autista está imersa na linguagem, mas encontra-se num 

império de um único significante que não faz cadeia, um significante fixo, congelado e que 

retorna no real por meio dos automatismos da linguagem. Assim, o efeito dessa estrutura é 

tida a partir da impossibilidade de se colocar como sujeito enunciador, o sujeito autista não 

fala para o Outro, a criança autista fala em-si e para-si. De acordo com Lacan (1975), os 

sujeitos autistas são personagens verbosos. Essa especificidade do autismo indica que o uso 

que ele faz da língua tem ausência de enunciação (Maleval, 2007). Assim, seu modo 
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particular de usar a palavra diz de um esforço para fazer calar os equívocos da língua, em que 

uma palavra remete sempre a outra. Não cedem, assim, ao gozo vocal e, dessa forma, não 

confrontam o desejo do Outro; estão num gozo fechado que recusa a existência do Outro e 

rejeitam o que lhes é dito. Falar não é um ato cognitivo, falar tem a ver com um 

acontecimento do corpo, lugar em que extraem a linguagem, à maneira de outros objetos de 

que não podem se separar.  

Partindo da foraclusão do Nome-do-Pai como significante do campo das psicoses, foi 

possível uma retificação da causalidade deficitária da psicose, seja ela orgânica, cognitiva ou 

ambiental. Assim defendemos que falar do autismo é falar de questão clínica e, dessa forma, 

levamos em consideração a singularidade com que este se apresenta no mundo. Quando 

estamos no campo do autismo, nos deparamos com os limites de constituição do sujeito, é um 

campo que diz da emergência desse sujeito (Jerusalinsky & Laznik, 2011). 

Ao longo de todo o percurso no desenvolver de nossa pesquisa, na busca por 

encontrar uma resposta para a nossa pergunta-problema, nos deparamos com alguns novos 

questionamentos e, assim, novas formulações foram sendo elaboradas ligadas principalmente 

com a questão do gozo, ao uso dos objetos autísticos, e a questão do duplo como aliado no 

tratamento. Entretanto, o limite de tempo não nos permitiu averiguar e aprofundar em cada 

um desses questionamentos. Acreditamos que as discussões levantadas e os achados 

presentes nesta pesquisa sejam então, novas oportunidades de pesquisa, seguindo na direção 

de uma construção que leve em conta o sujeito do inconsciente e que proponha ir além do que 

se manifesta como fenômeno. As manifestações que observamos no autismo nos remetem à 

diversidade de uma escolha ocorrida num momento muito precoce de sua existência que são 

marcas da singularidade e demonstram a maneira de como se trata algo que é da ordem do 

insuportável; afinal, uma pessoa que não se insere na norma não é “anormal” ou “deficiente”, 

e sim, sujeito do inconsciente.  
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