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RESUMO 

  

 O presente trabalho buscou compreender a forma como um jovem com 

síndrome de Asperger percebe a sua passagem pela puberdade. Foi feita uma 

exposição do diagnóstico médico dos Distúrbios Globais do Desenvolvimento a 

partir do DSM-IV e CID-10, enfocando as características do autismo e da 

síndrome de Asperger e as diferenças entre esses quadros. Foram abordados 

os conceitos de algumas linhas teóricas da psicologia sobre o autismo e a 

psicose infantil, enfatizando a visão da psicanálise e fazendo um contraponto 

do diagnóstico médico com o diagnóstico psicanalítico. Ainda foi realizada uma 

apresentação sobre a adolescência, demonstrando o modo como esta é vivida 

pelos jovens nos dias atuais. Utilizou-se um estudo de caso para abordar e 

ilustrar o tema da adolescência e da síndrome de Asperger, focando as 

particularidades da passagem pela puberdade de um jovem com esse 

diagnóstico e traçando um paralelo com a “síndrome normal da adolescência”.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Sempre questionei sobre o que leva uma pessoa a psicotizar e o quanto 

desse processo é genético, neurológico, ambiental e/ou psicológico. Esse 

interesse me levou a fazer um curso de Acompanhamento Terapêutico, o qual 

respondeu algumas das minhas questões, mas também mostrou o quanto é 

complicado entender e lidar com a psicose. 

 Depois do curso tive a oportunidade de trabalhar durante sete meses 

como acompanhante terapêutica de um paciente com o diagnóstico de 

esquizofrenia, tendo a supervisão de um psiquiatra, o que me deu, pela 

primeira vez, a possibilidade de um contato mais real e de um conhecimento 

prático da doença. 

 Em 2006 iniciei um estágio na Derdic, onde passei a ter mais contato 

teórico com o autismo, surgindo diversas questões sobre o tema.  Devido ao 

pouco conteúdo teórico dedicado ao autismo na faculdade, essas questões só 

tenderam a aumentar, o que me instigou a pesquisar e conhecer mais sobre 

esse transtorno do desenvolvimento.  

 Minha inquietação inicial se referia à comunicação do autista. 

Questionava como uma criança podia viver sem falar, sem se expressar 

verbalmente, e como seria um possível futuro para essas crianças que não 

estabelecem um laço social com o outro. Essa área sempre me interessou, 

então fui em busca de vários espaços para entendê-la. 

 Eu tinha em mente apenas a imagem do autista clássico, que não olha 

para o outro e não se comunica. Foi então que, durante minhas pesquisas 

sobre o tema, fui percebendo a existência de uma outra forma de autismo, que 

é marcada pelo uso da linguagem verbal e por um melhor desenvolvimento 

cognitivo, se comparado com o do autista clássico. Esse quadro clínico, que se 

diferencia do autismo a partir de determinadas características, recebeu a 

denominação de Síndrome de Asperger e, em 1993 e 1994, foi incorporado 

pelo CID-10 e DSM-IV, respectivamente. Segundo Sacks (1995), “a diferença 

definitiva talvez seja que as pessoas com a síndrome de Asperger podem nos 
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falar de suas experiências, de seus sentimentos e estados interiores, ao passo 

que aquelas com autismo clássico não são capazes disso”.  

 Ao pesquisar sobre o autismo encontrei diversos trabalhos sobre a 

infância do autista, mas poucos falam sobre como esta criança vive a 

puberdade e, consequentemente, se constitui no mundo adulto. Então decidi 

focar minhas pesquisas sobre o autismo no período da adolescência. 

 A adolescência é uma fase de mudanças, tanto físicas quanto psíquicas, 

e de grande importância para a constituição de uma pessoa. É nesse período 

de transição da infância para a vida adulta que o jovem se identifica aos grupos 

e, ao mesmo tempo, se diferencia de seus integrantes. A sexualidade se torna 

um tema de muitos questionamentos por parte dos adolescentes, que vão 

descobrindo as mudanças em seu corpo e os prazeres que ele proporciona. É 

um momento onde surgem os relacionamentos amorosos e há uma 

transformação na dinâmica com os amigos e a família. Nessa fase ocorre uma 

expressão de autonomia do jovem, uma tentativa de independência de seus 

pais e de intensificação das interações sociais como uma forma de conhecer o 

mundo, agora com seus próprios olhos. Outro fator presente na adolescência é 

a busca de um emprego, que ajuda na formação da identidade e constitui um 

dos grandes temas hoje nessa área, com os projetos de inclusão no mercado 

de trabalho de pessoas com necessidades especiais, mas que, em relação ao 

autismo, ainda é pouco explorada - o pouco que existe se refere à experiência 

dos pais com a inclusão o filho. 

 Visto que há pouca literatura publicada sobre os distúrbios globais do 

desenvolvimento na adolescência, sendo muito mais freqüente a abordagem 

do autismo infantil, foquei essa pesquisa na síndrome de Asperger e na relação 

desse transtorno com a puberdade, procurando verificar se há uma passagem 

pela adolescência – através do conceito de adolescência presente na 

sociedade ocidental contemporânea. Uma das questões pesquisadas é a da 

sexualidade no adolescente autista, como ela se dá e se há diferenças se 

comparada com a sexualidade dos adolescentes em geral. Outra questão é a 

dos grupos, como esse adolescente se insere nos grupos de sua idade, se ele 

se identifica com seus colegas e chega a fazer parte de alguma turma.  
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 O objetivo deste trabalho é observar a vivência que o autista tem de sua 

puberdade através de seu próprio relato e da percepção de si mesmo. Não 

pretendo enfocar a forma que os outros lidam com isso e sim como o próprio 

adolescente percebe e experiencia essa fase da vida. A partir da afirmação de 

Sacks (1995) de que “com o autismo clássico, não há janelas, e podemos fazer 

apenas inferências. Com a síndrome de Asperger, há uma consciência de si e 

ao menos algum poder de introspecção e relato” (p.255), decidi ter como 

sujeito de pesquisa um jovem com síndrome de Asperger, pois esse pode 

responder às minhas questões e falar sobre suas vivências.  

Enfim, o objetivo deste trabalho é entender como se dá a vivência do 

jovem com síndrome de Asperger nos dias atuais.  
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1. UM OLHAR MÉDICO SOBRE OS DISTÚRBIOS GLOBAIS DO 

DESENVOLVIMENTO 

 

  

 Os Distúrbios Globais do Desenvolvimento (DGD), ou Transtornos 

Globais do Desenvolvimento, segundo o CID-10 (Classificação Estatística 

Internacional de Doenças Mentais), são também chamados de Transtornos 

Invasivos do Desenvolvimento (TID) no DSM-IV (Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais). Esse grupo de transtornos ou distúrbios é 

caracterizado por quadros marcados pelo prejuízo precoce em diversas áreas 

do desenvolvimento, como nas habilidades de interação social recíproca e de 

comunicação, e um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado 

e repetitivo. Segundo o DSM-IV, os TIDs podem incluir condições associadas 

ao retardo mental  (como a Síndrome de Rett e o Transtorno Desintegrativo da 

Infância), condições que podem ou não estar associadas ao retardo mental 

(como o Autismo) e condições associadas à inteligência normal, que é o caso 

da Síndrome de Asperger.  

 

Os TIDs estão entre os transtornos de desenvolvimento 
mais comuns... São, por natureza, transtornos do 
neurodesenvolvimento que acometem mecanismos 
cerebrais de sociabilidade básicos e precoces. 
Consequentemente, ocorre uma interrupção dos 
processos normais de desenvolvimento social, cognitivo e 
da comunicação. (Klin, 2006, p.4).  

 

 Klin (2006) associa o autismo a fatores genéticos, afirmando ser comum 

verificar nas famílias de autistas certa vulnerabilidade e rigidez social. O autor 

diz que a validade do diagnóstico de autismo é inquestionável, porém a do 

diagnóstico de síndrome de Asperger, mesmo após 12 anos de sua 

formalização no DSM-IV, ainda é questionada. Isso porque esse diagnóstico 

pode ser “confundido com o de autismo não acompanhado de retardo mental, 

ou autismo com ‘alto grau de funcionamento´ (AAGF)” (p.4). As discussões 

atuais sobre o assunto tendem a enfocar mais a expressão clínica da síndrome 
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do que o diagnóstico diferencial. E ainda hoje há confusão e falta de consenso 

entre os pesquisadores sobre o uso dos termos síndrome de Asperger e 

transtorno de Asperger. 

 Segundo o CID-10, a síndrome de Asperger se diferencia do autismo 

pelo fato de não acompanhar um retardo ou uma deficiência de linguagem ou 

do desenvolvimento cognitivo. Abordarei mais especificamente esses dois 

quadros descritos no DSM-IV e CID-10, a fim de expor suas definições e 

delimitar as diferenças segundo a psiquiatria atual.  

 

 

1.1 O Autismo nos Manuais Diagnósticos  

 

 O Transtorno Autista, que também pode ser chamado de autismo infantil 

precoce, autismo da infância ou autismo de Kanner, tem como características 

essenciais, segundo o DSM-IV, a presença de um desenvolvimento anormal ou 

prejudicado na interação social e na comunicação e um repertório restrito de 

atividades e interesses. Este prejuízo também pode se dar nos 

comportamentos não-verbais, como contato visual, gestos e posturas corporais 

e expressão facial.  

 Em relação à comunicação pode haver ausência do desenvolvimento ou 

um atraso da linguagem falada. Os indivíduos que falam podem demonstrar 

dificuldade em iniciar ou manter uma conversação, um uso estereotipado e 

repetitivo da linguagem ou uma linguagem idiossincrática. Também pode haver 

uma anormalidade no timbre, na entonação, na velocidade, no ritmo ou na 

ênfase das palavras.  

 No Manual de Psiquiatria (1996), o autismo infantil faz parte dos 

distúrbios psiquiátricos próprios da infância e da adolescência. O autismo foi 

caracterizado inicialmente por Kanner (1943), através de sintomas como 

“isolamento social extremo, insistência em manter a rotina diária inalterada, 

mutismo ou fala sem efeito de comunicação e comportamento estereotipados, 

nomeando esta síndrome de autismo infantil precoce” (Bordin, 1996, p.254). 
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Em 1954, Kanner dizia que o autismo era causado por uma predisposição 

biológica da criança e pelo relacionamento mecânico e sem afetividade desta 

com e seus pais. O saber sobre o autismo foi sofrendo mudanças conforme os 

anos, deixando de ser visto como distúrbio emocional para, nas décadas de 70 

e 80, ser considerado um grave distúrbio do desenvolvimento.  

 Segundo Bordin (1996), o autista não costuma estabelecer contato 

visual e desenvolve pouco a sua linguagem, sendo freqüente a repetição de 

palavras que ouvem de outros e não havendo modulação de voz. Geralmente a 

criança não demonstra interesse por outras e tem aversão ao contato físico. 

Gosta de ficar sozinha e tem movimentos corporais estereotipados. O autismo 

manifesta-se antes dos três anos e é mais freqüente no sexo masculino.  

Bordin (1996) afirma que o tratamento deve ser intenso nos primeiros 

anos de vida, para se aproveitar a plasticidade neurológica da criança, e 

desacredita na psicoterapia para essa faixa etária: “os tratamentos individuais 

incluem terapia fonoaudióloga, terapia ocupacional, terapia comportamental e 

fisioterapia, ficando a psicoterapia mais indicada para autistas adolescentes e 

adultos com maior capacidade de expressão verbal” (p.256). A autora diz que 

alguns estudos ressaltam a importância dessas crianças freqüentarem escolas, 

de preferência convivendo com crianças “normais”, e a funcionalidade do 

treinamento dos pais para utilizarem técnicas comportamentais com o filho.  

 

 

1.2 A Síndrome de Asperger no DSM-IV  

 

 O DSM-IV, publicado em 1994 pela Associação Americana de 

Psiquiatria, é o principal manual de transtornos mentais e a maior referência 

para pesquisadores dessa área. A fim de expor exatamente o que o DSM-IV 

considera como sendo a síndrome de Asperger, transcrevo sua definição assim 

como foi publicada (htp:/www.psicologia.com.pt/instrumento/dsm_cid/dsm.php, 

2007):      
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Características Diagnósticas 

 As características essenciais do Transtorno de 
Asperger são um prejuízo severo e persistente na 
interação social (Critério A) e o desenvolvimento de 
padrões restritos e repetitivos de comportamento, 
interesses e atividades (Critério B). A perturbação deve 
causar prejuízo clinicamente significativo nas áreas social, 
ocupacional ou outras áreas importantes de 
funcionamento (Critério C). Contrastando com o 
Transtorno Autista, não existem atrasos clinicamente 
significativos na linguagem (isto é, palavras isoladas são 
usadas aos 2 anos, frases comunicativas são usadas aos 
3 anos) (Critério D). Além disso, não existem atrasos 
clinicamente significativos no desenvolvimento cognitivo 
ou no desenvolvimento de habilidades de auto-ajuda 
apropriadas à idade, comportamento adaptativo (outro 
que não na interação social) e curiosidade acerca do 
ambiente na infância (Critério E). O diagnóstico não é 
dado se são satisfeitos critérios para qualquer outro 
Transtorno Invasivo do Desenvolvimento específico ou 
para Esquizofrenia (Critério F). 

 

Características e Transtornos Associados 

 O Transtorno de Asperger é observado, 
ocasionalmente, em associação com condições médicas 
gerais que devem ser codificadas no Eixo III. Vários 
sintomas ou sinais neurológicos inespecíficos podem ser 
observados. Os marcos motores podem apresentar atraso 
e uma falta de destreza motora em geral está presente. 

 

Prevalência 

 As informações sobre a prevalência do Transtorno de 
Asperger são limitadas, mas ele parece ser mais comum 
no sexo masculino. 

 

Curso 

 O Transtorno de Asperger parece ter um início mais 
tardio do que o Transtorno Autista, ou pelo menos parece 
ser identificado apenas mais tarde. Atrasos motores ou 
falta de destreza motora podem ser notados no período 
pré-escolar. As dificuldades na interação social podem 
tornar-se mais manifestas no contexto escolar. É durante 
este período que determinados interesses idiossincráticos 
ou circunscritos (por ex., fascinação com horários de 
trens) podem aparecer e ser reconhecidos como tais. 
Quando adultos, os indivíduos com a condição podem ter 
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problemas com a empatia e modulação da interação 
social. Este transtorno aparentemente segue um curso 
contínuo e, na ampla maioria dos casos, a duração é 
vitalícia. 

 

Padrão Familial 

 Embora os dados disponíveis sejam limitados, parece 
existir uma freqüência aumentada de Transtorno de 
Asperger entre os membros das famílias de indivíduos 
com o transtorno. 

 

Diagnóstico Diferencial 

 O Transtorno de Asperger não é diagnosticado se são 
satisfeitos os critérios para Transtorno Invasivo do 
Desenvolvimento ou Esquizofrenia. O Transtorno de 
Asperger também deve ser diferenciado do Transtorno 
Obsessivo-Compulsivo e do Transtorno da Personalidade 
Esquizóide. O Transtorno de Asperger e o Transtorno 
Obsessivo-Compulsivo compartilham padrões repetitivos 
e estereotipados de comportamento. Contrastando com o 
Transtorno Obsessivo-Compulsivo, o Transtorno de 
Asperger caracteriza-se por um prejuízo qualitativo na 
interação social e um padrão mais restrito de interesses e 
atividades. Em comparação com o Transtorno da 
Personalidade Esquizóide, o Transtorno de Asperger é 
caracterizado por comportamentos e interesses 
estereotipados e interação social mais gravemente 
comprometida. 

 

Critérios Diagnósticos para F84.5 - 299.80 Transtor no 
de Asperger  

 

A. Prejuízo qualitativo na interação social, manifestado 
por pelo menos dois dos seguintes quesitos: 

(1) prejuízo acentuado no uso de múltiplos 
comportamentos não-verbais, tais como contato visual 
direto, expressão facial, posturas corporais e gestos para 
regular a interação social. 

(2) fracasso para desenvolver relacionamentos 
apropriados ao nível de desenvolvimento com seus pares. 

(3) ausência de tentativa espontânea de compartilhar 
prazer, interesses ou realizações com outras pessoas (por 
ex., deixar de mostrar, trazer ou apontar objetos de 
interesse a outras pessoas). 
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(4) falta de reciprocidade social ou emocional. 

 
B. Padrões restritos, repetitivos e estereotipados de 
comportamento, interesses e atividades, manifestados por 
pelo menos um dos seguintes quesitos: 

(1) insistente preocupação com um ou mais padrões 
estereotipados e restritos de interesses, anormal em 
intensidade ou foco. 

(2) adesão aparentemente inflexível a rotinas e rituais 
específicos e não funcionais. 

(3) maneirismos motores estereotipados e repetitivos (por 
ex., dar pancadinhas ou torcer as mãos ou os dedos, ou 
movimentos complexos de todo o corpo). 

(4) insistente preocupação com partes de objetos. 

 

C. A perturbação causa prejuízo clinicamente significativo 
nas áreas social e ocupacional ou outras áreas 
importantes de funcionamento. 

 

D. Não existe um atraso geral clinicamente significativo na 
linguagem (por ex., palavras isoladas são usadas aos 2 
anos, frases comunicativas são usadas aos 3 anos). 

 

E. Não existe um atraso clinicamente significativo no 
desenvolvimento cognitivo ou no desenvolvimento de 
habilidades de auto-ajuda apropriadas à idade, 
comportamento adaptativo (outro que não na interação 
social) e curiosidade acerca do ambiente na infância. 

 

F. Não são satisfeitos os critérios para um outro 
Transtorno Invasivo do Desenvolvimento ou 
Esquizofrenia. 

 

 

1.3 Histórico e Características Gerais da Síndrome de Asperger  

  

Assim como o autismo, a síndrome de Asperger (SA) caracteriza-se por 

prejuízos na interação social e interesses e comportamentos limitados, porém 

se diferencia por não apresentar déficit significativo “na linguagem falada ou na 

percepção da linguagem, no desenvolvimento cognitivo, nas habilidades de 
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autocuidado e na curiosidade sobre o ambiente” (klin, 2006, p.8). As pessoas 

com síndrome de Asperger costumam ter interesses que ocupam totalmente 

sua atenção, falar em monólogo e ter baixa coordenação motora, mas essas 

características não são necessárias para o diagnóstico.  

 Em 1944, o pediatra austríaco Hans Asperger (apud Klin, 2006) 

descreveu quatro crianças que tinham dificuldade de interação social e, 

desconhecendo a descrição de autismo infantil de Kanner, denominou o quadro 

descrito como “psicopatia autística”. Essas crianças tinham a habilidade 

intelectual preservada, porém demonstravam pobreza na comunicação não-

verbal e na empatia, tendência a intelectualização das emoções e a fala 

prolixa, em monólogo e incoerente, uso de linguagem formal, falta de 

coordenação motora e interesses que ocupavam toda sua atenção, com temas 

não usuais que dominavam sua fala.  

 Ao contrário das crianças descritas por Kanner, essas não eram alheias 

e muitas vezes desenvolviam linguagem gramaticamente correta, sendo, 

portanto, difícil o diagnóstico nos primeiros anos de vida. Asperger descartou a 

possibilidade de origem psicogênica, com a hipótese de que “os traços de 

personalidade fossem de transmissão ligada ao sexo masculino” (Klin, 2006, 

p.9). 

 Apenas em 1970 foram feitas as primeiras comparações entre os 

trabalhos de Asperger e Kanner, e a síndrome de Asperger só teve 

reconhecimento oficial com a publicação do DSM-IV e da CID-10. Mas segundo 

Klin (2006), “dada à reduzida validação empírica dos critérios da CID-10 e do 

DSM-IV, a definição da condição provavelmente irá mudar à medida que novos 

e mais rigorosos estudos surjam no futuro próximo” (p.9). 

 Pela falta de definições diagnósticas não se sabe ao certo a prevalência 

da síndrome, já tendo sido relatado o índice de 2 a 4 em 10.000. Essa 

prevalência é maior em homens que em mulheres (9 para 1). Hoje, o 

diagnóstico de síndrome de Asperger está sendo feito pelos clínicos muito mais 

frequentemente do que há alguns anos, sendo usado como “um sinônimo ou 

uma substituição para autismo em indivíduos com QIs normais ou superiores. 

Esse padrão diluiu o conceito e reduziu sua utilidade clínica” (Klin, 2006, p.9).  
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 Assim como o autismo, o diagnóstico de síndrome de Asperger requer a 

demonstração de prejuízos qualitativos na interação social e padrões de 

interesses restritos. Mas, ao contrário, não há critérios quanto ao 

desenvolvimento da linguagem e da comunicação e, em relação ao início da 

doença, quanto ao retardo na aquisição da linguagem e nas habilidades 

cognitivas e de autocuidado. 

 Segundo Klin (2006), “os indivíduos com SA encontram-se socialmente 

isolados, mas não são usualmente inibidos na presença dos demais” (p.9). 

Geralmente eles abordam as outras pessoas, porém de forma excêntrica e 

inapropriada. Podem conversar em monólogo, com linguagem pedante e 

abordando apenas “um tópico favorito e geralmente não-usual e bem 

delimitado” (p.9). Podem demonstrar interesse em fazer amigos, sendo muitas 

vezes frustrados pela comunicação e forma de abordagem estranhas e pela 

insensibilidade que demonstram pelos sentimentos dos outros. Por essas 

freqüentes frustrações, muitos acabam por desenvolver sintomas de transtorno 

de ansiedade ou de humor.  

 

Podem ser capazes de descrever corretamente, de uma 
forma cognitiva e frequentemente formalista, as emoções, 
as intenções esperadas e as convenções das demais 
pessoas; no entanto, são incapazes de atuar de acordo 
com essas informações de uma forma intuitiva e 
espontânea, perdendo, dessa forma, o ritmo da interação. 
(Klin, 2006, p.9).  

 

 Em geral, se apegam às regras de comportamento e às convenções 

sociais, dando assim a impressão de ingenuidade social e rigidez 

comportamental. 

 Klin (2006) diz haver três aspectos importantes na comunicação dos 

indivíduos com SA: 

1º - “a linguagem pode ser marcada pela prosódia1 pobre” (p.9). Geralmente 

demonstram restrição nos padrões de entonação, velocidade incomum da fala, 

                                                 
1 Pronúncia da palavra com devida acentuação 
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falta de fluência e modulação pobre do volume, não se adequando ao contexto 

em que estão.  

2º - “a fala pode ser tangencial e circunstancial, transmitindo um sentido de 

frouxidão de associações e incoerência” (p.10). Isso porque falam em 

monólogo e de forma egocêntrica, sem citar a origem dos comentários e sem 

demarcar a mudança de temas, além de “pensarem alto”.  

3º - comunicação verborrágica, ou seja, uso de muitas palavras, mas com 

poucas idéias. Podem falar incessantemente sobre um assunto sem questionar 

se a outra pessoa está interessada ou não e sem chegar a uma conclusão.  

 Geralmente, os indivíduos com síndrome de Asperger têm grande 

capacidade de captar diversas informações sobre um mesmo tópico (por 

exemplo, sobre cobras, nomes das estrelas, comerciais e previsões do tempo), 

mas sem compreender os fenômenos mais amplos que estão envolvidos em 

tais assuntos. Esses interesses costumam se tornar cada vez mais bizarros e 

com foco mais restrito.  

 A habilidade motora também pode ser prejudicada, sendo muitas vezes 

desajeitados e descoordenados, podendo exibir padrões da andar e posturas 

estranhas.  

 

Do ponto de vista neuropsicológico, existe, em geral, um 
padrão relativamente elevado em habilidades auditivas e 
verbais e aprendizado repetitivo, e déficits significativos 
nas habilidades visuomotoras e visuoperceptuais e no 
aprendizado conceptual. (Klin, 2006, p.10).  

 

 Ainda não há muitos estudos sobre o prognóstico das crianças com 

síndrome de Asperger. Muitas são capazes de freqüentar escolas em salas 

com outras crianças “normais”, ainda que às vezes sejam alvo de piadas por 

parte dessas. Outras requerem atenção especial, principalmente em função 

das dificuldades sociais e do comportamento. Segundo Klin (2006), “Asperger 

previu um desfecho positivo para muitos de seus pacientes que, com 

freqüência, eram capazes de utilizar seus talentos especiais para obter 

emprego e ter vidas auto-sustentadas” (p.10), mas ainda hoje não existe 
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qualquer estudo publicado que mostre o desfecho em longo prazo de 

indivíduos com a síndrome de Asperger. Mas sabe-se que “o prejuízo social 

(particularmente as excentricidades e a insensibilidade social) é considerada 

permanente” (p.10).  

 

 

1.4 Diferenciação entre Autismo e Síndrome de Asper ger  

  

Oliver Sacks (1995) aborda as diferenças entre o autismo e a síndrome 

de Asperger no conto Um Antropólogo em Marte. O autismo foi descrito por 

Leo Kanner e Hans Asperger nos anos 40. Kanner mostrou uma visão mais 

pessimista. Examinou crianças retardadas, com convulsões e sintomas 

neurológicos “suaves”, que apresentavam movimentos repetitivos - “espasmos, 

tiques, balanços, giros, brincadeiras com os dedos ou batidas com as mãos” 

(p.254) -, problemas de coordenação e equilíbrio. Muitas delas também 

apresentavam reações sensórias anormais, com sensações intoleráveis ou 

ausência e diminuição da percepção de dor. Se a linguagem era desenvolvida, 

podia haver distúrbios lingüísticos complexos e estranhos, com tendência à 

verborragia, conversa vazia e repleta de clichês e fórmulas.  

A causa do autismo ainda está em discussão. Sua incidência é de 1 em 

1000 e, em geral, não é notado no primeiro ano de vida, mas no segundo e 

terceiro. Aos três anos qualquer forma de autismo pode parecer a mesma. 

Essa incidência é discrepante se comparada à da síndrome de Asperger citada 

por Klin (2006), de 2 a 4 em 10.000. 

O autismo costumava ser confundido com esquizofrenia infantil. Sacks 

(1995) acredita na disposição biológica e genética (em alguns casos) para o 

autismo. Na época em que foi descrito por Kanner, os pais frequentemente se 

sentiam culpados pelo estado do filho, o que se reverteu nos anos 60, quando, 

segundo o autor, foi aceita a natureza orgânica do autismo. 

 A forma genética pode ser associada a outros distúrbios genéticos, 

como dislexia, distúrbio de déficit de atenção, distúrbio obsessivo-compulsivo 
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ou síndrome de Tourette2. Nos anos 60, muitas mães com a epidemia da 

rubéola tiveram filhos autistas, o que levou à tona a discussão sobre outras 

possíveis causas do autismo. Não se sabe se a forma regressiva do autismo é 

genética ou causada pelo meio. O autismo pode ser conseqüência de 

problemas metabólicos (como fenilcetonúria) ou mecânicos (como hidrocefalia). 

Pode aparecer durante a vida adulta, mas é raro. Pais que vêem filho distante e 

retrocedendo podem sentir-se culpados. Por causa do comportamento distante 

do filho é freqüente a sensação de amor não correspondido. “Não há duas 

pessoas com autismo que sejam iguais; sua forma precisa ou expressão é 

diferente em todo caso” (Sacks, 1995, p.258).  

Muitos pacientes autistas nascidos na década de 40 e 50 foram 

colocados em instituições com psicóticos e retardados, indiscriminadamente. 

Somente nas últimas décadas, com maiores esclarecimentos da doença, 

médicos e educadores passaram a definir melhores encaminhamentos para 

essas crianças, baseados em tratamentos e escolas especiais. 

Pessoas e médicos costumam ter uma imagem do autista como uma 

criança incapacitada, de movimento estereotipado, batendo a cabeça, com 

linguagem rudimentar e sem futuro. Fala-se pouco do adulto autista e mais das 

crianças, como se estas “sumissem da face do planeta”. Porém, alguns jovens 

autistas podem desenvolver linguagem satisfatória, interação social e 

conquistas intelectuais, tornando-se autônomos.  

Sacks (1995), referindo-se a Uta Frith (1991), diz que Asperger analisou 

crianças com inteligência normal ou superior e com menos problemas 

neurológicos, mostrando que tinham uma “originalidade particular de 

pensamento e experiência, que pode muito bem levar a conquistas 

excepcionais na vida adulta” (p.254).  

  

A diferença definitiva talvez seja que as pessoas com a 
síndrome de Asperger podem nos falar de suas 
experiências, de seus sentimentos e estados interiores, 
ao passo que aquelas com autismo clássico não são 
capazes disso. Com o autismo clássico, não há janelas, e 
podemos fazer apenas inferências. Com a síndrome de 

                                                 
2 Quadro caracterizado por múltiplos tiques motores e um ou mais tiques vocais. 
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Asperger, há uma consciência de si e ao menos algum 
poder de introspecção e relato. (Sacks, 1995, p.255).  

 

 Sacks (1995) relata que Asperger via o autismo como uma “deficiência 

biológica de contato afetivo – inata, congênita, análoga a uma deficiência física 

ou intelectual” (p.256). Já Kanner o via como um “distúrbio psicogênico, um 

reflexo de maus pais” (p.256) e de uma mãe fria, distante e muitas vezes 

profissional.  

  Sacks (1995) entrevistou Temple Grandin, que quando criança foi 

diagnosticada como autista e atualmente recebe o diagnóstico de síndrome de 

Asperger. Grandin, autora do livro Uma menina estranha: autobiografia de uma 

autista, de 1999, é hoje zoóloga, PHD em ciência animal e professora em uma 

universidade americana.  Grandin relata que:  

 

O gato fica perturbado com os mesmos tipos de sons que 
os autistas – sons agudos, assobios, ou barulhos altos e 
repentinos; não conseguem se acostumar com eles. Mas 
não se incomodam com barulhos graves ou surdos. Ficam 
perturbados com contrastes visuais muito fortes, sombras 
ou movimentos bruscos. Um leve toque faz com que se 
afastem, um toque firme os acalma. (Sacks, 1995, p.272).  

 

 Sacks (1995) diz que a perturbação dos sons depende de cada autista, 

alguns não suportam os graves enquanto outros não suportam os agudos.  

Temple criou a máquina do abraço, pela qual pode entrar em contato 

com o mundo emocional e em comunhão com os outros, o que não consegue 

através do abraço das pessoas. Diz que quando criança “desejava muito ser 

abraçada, mas ao mesmo tempo ficava aterrorizada com qualquer contato” 

(Sacks, 1995, p.270). Quando sua tia predileta a abraçava, ao mesmo tempo 

em que sentia prazer e paz, também ficava aterrorizada, com a sensação de 

estar sendo esmagada e afundada.  
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2. ESTUDOS EM DIFERENTES ABORDAGENS 

  

 

Dado meu interesse inicial pelo autismo sem conhecê-lo profundamente, 

achei interessante pesquisar como ele é visto por algumas abordagens teóricas 

da psicologia. Foi através desses olhares sobre o autismo que pude me 

aprofundar no tema e de onde foi surgindo a questão deste trabalho. Dessa 

forma, exponho abaixo alguns desses estudos. 

  

 

2.1 Abordagem Junguiana  

 

O estudo de Luz (2001) mostra o autismo sob o olhar da Psicologia 

Analítica. Este trabalho se baseia nos escritos de Fordham (1976), que diz ser 

o autismo um “desordenado estado de integração que aparece antes do 

nascimento ou por ocasião desse evento (...), determinado por uma falta no 

processo de de-integração do Self” (p.32). O processo de de-integração (busca 

de correspondências no mundo externo) e de reintegração (respostas reativas 

da mãe à essa busca) é fundamental na formação do ego. Para este autor, a 

capacidade não desenvolvida de se relacionar com estímulos internos e 

externos atrapalha o desenvolvimento mental. O autista não possui habilidade 

de conexão entre o interno e o externo, por isso não consegue receber nem 

organizar o fluxo de estímulos provenientes do Self e do mundo externo para 

organizar a percepção. 

 Segundo Araújo (2000, apud Luz, 2001), para desenvolver-se de modo 

integral é preciso que o bebê viva experiências plenas de prazer corporal e 

suas vivências ativas e passivas, já que essas serão a base do prazer de viver. 

Para Yung (apud Luz, 2001), “o surgimento do ego se dá, inicialmente, a partir 

de uma percepção geral do nosso corpo” (p.32), porém, o autista não possui 

uma imagem corporal integrada. Em sua teoria mostra que a função 

transcendente liga o ego e a consciência aos arquétipos, permitindo a vivência 
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simbólica, que forma e modifica a consciência, impulsionando o processo de 

individuação. O autor formula a existência dos arquétipos, dizendo que os 

principais são: o da Grande Mãe, o do Pai, o do Velho Sábio e de Anima e 

Animus.  

 Segundo Fordham (1976), o mundo interno do autista se desenvolve de 

modo incipiente, ficando impedidas a possibilidade de fantasiar e a capacidade 

de simbolizar. Para ele, no autismo ocorre a não de-integração do arquétipo 

matriarcal – Arquétipo da Grande Mãe. Entram em ação os mecanismos de 

defesa quando existe a “falta de um encaixe suficientemente empático entre 

bebê e mãe, de modo que os processos de-integrativos normais não fluem com 

liberdade” (p.36). Araújo (2000) diz que, nesses casos, há na primeira infância 

uma falha na constelação do princípio de Eros, o que impede a integração 

entre a criança (como Ego) e o tu (como corpo: Self, outro e mundo). 

 

 

2.2 Abordagem Existencial-Fenomenológica  

  

Na dissertação de mestrado de Hojaij (1978), chamada O Autismo Como 

Forma de Existência, esse estado é visto como um modo-de-estar-no-mundo. 

O autor cita alguns autores como Biswanger, que diz que o autista não está no 

mundo, mas ao-lado-do-mundo, e Henri Ey, que fala do autismo como um não-

estar.  

 Hojaij (1978) dá algumas explicações para a origem do autismo: 

• Conseqüência direta da dissociação da personalidade, o que leva a pessoa 

a sentir-se estranha, mudada, diferente ou como sendo outra pessoa. 

• Conseqüência da diminuição esquizofrênica da vitalidade.  

• Conseqüência da vivência de vazio interior. Como se não estivessem 

existindo, captam ausência de ressonância afetiva, tornando-se indiferentes às 

circunstancias e às pessoas. 
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2.3 Abordagem Analítico-Comportamental  

 

A abordagem analítico-comportamental tem uma visão do autismo mais 

próxima do diagnóstico médico, ou seja, um transtorno do desenvolvimento que 

apresenta disfunções no comportamento, como “ações repetitivas, 

vocalizações não funcionais, comportamento obsessivo ou ritualístico, e atos 

destrutivos” (http://www.str.com.br/Str/vodu.htm, 2007). Os estudos nessa 

abordagem focam mais o tratamento do que a causa do autismo, procurando 

compreender e modificar o comportamento.  

Dessa forma, a análise do comportamento se utiliza de métodos 

analítico-comportamentais e de resultados de pesquisa para modificar 

comportamentos socialmente relevantes de maneira significativa. Tenta-se, 

então, construir uma variedade de habilidades importantes e em reduzir os 

problemas de comportamento do autista. “O objetivo geral é ajudar cada 

indivíduo a desenvolver habilidades que permitirão que ele ou ela seja tão 

independente e bem sucedido(a) quanto possível em longo prazo” 

(http://www.scribd.com/doc/301144/Analise-do-Comportamento-Aplicada-ao-

Autismo-CCBS, 2007).  

 

 

2.4 Abordagem Psicanalítica  

  

Uma das pesquisas que encontrei ao fazer uma revisão bibliográfica 

sobre o tema, foca a relação mãe-criança psicótica (Garcez, 1999). Este estudo 

mostra alguns critérios para o estabelecimento de uma psicose infantil, 

segundo algumas abordagens psicanalíticas: 

• Alteração das relações emocionais 

• Desconhecimento manifesto de sua identidade 

• Preocupações patológicas com objetos particulares 

• Resistência à mudança de ambiente 
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• Experiência perceptiva anormal (não orgânica) 

• Ansiedade freqüente, aguda, excessiva e “ilógica” 

• Perda do domínio da linguagem (ou não a desenvolve) 

• Deformação nos comportamentos motores 

• Retardamento estrutural 

A autora diz que diversas pesquisas mostram que a psicose infantil é 

mais freqüente em meninos do que em meninas, em filhos mais velhos, 

caçulas ou filho único. O autista costuma apresentar apatia, desinteresse e 

comportamentos ritualizados. É muito comum o diagnóstico de surdez quando 

a criança não fala. 

 O estudo de Garcez (1999) mostrou que, em muitos casos, há uma 

semelhança nas histórias de vida das mães e na relação dessas com o filho 

autista, como por exemplo, alguma perda significativa no decorrer da vida da 

mãe, a renúncia de sua vida em prol do filho, a falta de projetos em sua vida 

afetiva e a dificuldade no contato físico com o filho.   

 Mahler (1989, apud Garcez, 1999) analisa a relação mãe-criança 

psicótica comentando que “o distúrbio central da psicose infantil é, pois, uma 

deficiência ou um defeito no uso intrapsíquico por parte da criança e do 

parceiro maternante durante a fase simbiótica” (p.10). Garcez (1999) cita 

Geissmann (1993), dizendo que as mães criam e prolongam um estado de 

dependência, o qual é difícil renunciar. Dessa forma, a criança procura 

corresponder às expectativas da mãe, mostrando-se ser totalmente sua 

dependente, disposta a não crescer. Assim, mãe e filho se complementam, 

fortalecendo seus laços de cumplicidade. Geralmente os pais não têm a 

expectativa de que seu filho psicótico cresça, sendo freqüente a depressão da 

mãe após a melhora da criança. 

 Garcez (1999) destaca as diferenças de classificação de psicose e 

esquizofrenia entre as diferentes escolas de psiquiatria. Para a psiquiatria 

inglesa o autismo participa do conjunto de psicoses na criança e a 

esquizofrenia ocorre no período pré-puberal, similar à esquizofrenia adulta. Já 

a psiquiatria francesa chama de psicose precoce os quadros que se instalam 
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na infância, como o autismo infantil, e a esquizofrenia seria uma 

desestruturação da personalidade após a fase de desenvolvimento estável. A 

autora cita Houzel, que afirma que a psicose é uma desorganização da 

personalidade, um distúrbio do sentido da realidade. 
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3. UM OLHAR PSICANALÍTICO PARA O AUTISMO E A PSICOS E 

 

 

3.1 O Autismo e a Estruturação do Sujeito  

 

Para Lacan, a noção de inconsciente inclui a constituição do sujeito 

através dos efeitos dos significantes e, segundo Jardim (2001), é a 

possibilidade de ser afetado pelo significante que diferencia o ser humano das 

outras espécies de animais. “O sujeito é, então, efeito da linguagem. O sujeito 

começa no lugar do Outro, aí onde surge o primeiro significante” (p.55).  

 Freud fala que a sexualidade humana é construída a partir da relação da 

criança com o meio. A mãe (ou alguém nessa função) é quem marca as bordas 

no corpo do bebê, dando-lhe sentindo, demarcando as zonas erógenas e 

instalando um circuito pulsional. Inicialmente há uma “pura carne”, que vai se 

tornando um “ser subjetivo” através das primeiras experiências que delimitam o 

corpo da criança e o da mãe, diferenciando-os pela fala e pelo toque desta. 

Para Freud (1914) “o eu tem de ser desenvolvido” (apud Jardim, 2001) e é 

primeiramente através do narcisismo que o eu se constitui como um corpo e 

um objeto, passando, mais tarde, a investir em outros objetos. É justamente 

quando não ocorre esta passagem que se instala a patologia psíquica.  

 Jardim (2001) cita Lacan (1949), que denomina esse momento de 

passagem da “pura carne” para a emergência do sujeito como Estádio do 

Espelho, onde a criança percebe uma imagem psíquica de si mesma através 

da imagem que um outro lhe oferece. O autor chama este outro que oferta ao 

bebê um nome, uma história, uma imagem e um lugar social de Outro 

primordial. É nessa posição de Outro primordial que “a mãe transmite ao seu 

bebê a linguagem, pois, ao pegá-lo, ao trocá-lo, ao amamentá-lo, ao dirigir-lhe 

palavras, a mãe oferece marcas ao bebê, marcas que lhes dizem respeito, já 

que ela própria está submetida à linguagem” (Jardim, 2001, p.56).  

 Durante a constituição do bebê há duas funções essenciais, exercidas 

geralmente pela mãe e pelo pai: a função materna e a função paterna. 
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Pensando no Outro primordial como aquele que dá um nome, um desejo e uma 

imagem de corpo ao bebê, a função materna é a que propicia a emergência de 

um sujeito neste bebê. Tal função ocorre através da antecipação do filho, da 

interpretação de seu choro e grito e da suposição de que naquele bebê há uma 

subjetividade diferente da sua, mas estritamente ligada a ela.   

 

A função materna pode se cumprir naqueles momentos 
em que uma mãe consegue saber e não saber sobre seu 
bebê, em que alterna entre a sua presença e a sua 
ausência diante do bebê, em que permite que outros 
possam “saber” sobre seu bebê. (...) Quando isto tudo 
está impedido de acontecer, certamente veremos 
conseqüências psíquicas na criança que nascerá. 
(Jardim, 2001, p.57).  

 

 Já a função paterna é aquela que deve mediar a relação de desejo 

estabelecida entre mãe e bebê, barrando a simbiose que se instala, ou seja, é 

a função da lei de castração.  

 Segundo Jardim (2001), Lacan (1964) diz que a criança é um sujeito à 

espera (o sujeito deve ser invocado no bebê), e supõe haver dois tempos de 

causação do sujeito: o tempo da alienação e o tempo da separação. O tempo 

da alienação “é o momento em que a criança é falada, é desejada, em que ela 

é aquilo que desejam que ela seja, e a isto ela responde” (Jardim, 2001, p.58). 

Ou seja, nesse momento o bebê tem uma imagem, um desejo e um significante 

“emprestados” da mãe. Consequentemente, o tempo da separação é quando 

ocorre um deslocamento das marcas maternas, possibilitando a impressão de 

outras marcas. E é no intervalo entre alienação e separação que surge a 

possibilidade de surgimento de um sujeito. Para Lacan, é no tempo da 

alienação que surge o primeiro significante e no tempo da separação que surge 

o segundo significante. Portanto, ambos os tempo descritos são fundamentais 

para o sujeito constituir sua cadeia significante e ocupar um lugar discursivo. 

 Leite (1999) diz que o imaginário é fundamental na estruturação do 

sujeito, assim como o imaginário materno é condição para o surgimento do 

sujeito no campo do Outro, mas que não se deve tratar os autistas como 

destituídos de uma história. Para a autora, a recusa de resposta ao significante 
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e de entrar na demanda tem como efeito “apontar para o insuportável de um 

olhar que não faz apelo ao Outro” (p.80). 

 Destacando dois objetos fundamentais para a constituição do sujeito – a 

voz e o olhar do Outro – a autora questiona se a ausência de olhar do autista 

(ou um olhar que atravessa o outro) não demonstra que seu corpo não é 

recortado pelo olhar do Outro, onde se encontraria representado e investido. 

Ainda questiona a possibilidade de um tratamento psicanalítico com essas 

crianças - já que elas não fizeram a entrada no real, não respondem ao 

significante, se recusam a entrar na demanda e explicitam a falta da função da 

fala -, visto que a clínica psicanalítica é sustentada pela transferência. Assim, 

aponta que o problema posto a essa clínica “é o de articular as relações entre o 

significante e o objeto, ou seja, desdobrar as formas em que a ausência da 

captura do vivo pelo significante se impõe” (p.80).  

 Tustin (1977) define o autismo da seguinte maneira: 

 

Autismo significa literalmente que o sujeito vive em função 
de seu próprio `self si´. Para o observador, uma criança 
autista parece centrada sobre si mesma, uma vez que 
mostra poucas reações ao mundo externo. Entretanto, o 
que pode parecer paradoxal é que a criança que está em 
uma tal situação tem muito pouca consciência de ser um 
`self si´. (Tustin, apud Leite, 1999, p.79).  

 

Jerusalinsky (1996) afirma que no autismo não há um sujeito, já que nele 

não se constitui uma estrutura mínima, existente na neurose, na perversão e na 

psicose: a estrutura do fantasma. “O fantasma se refere à relação impossível 

do sujeito com o objeto. Relação que é impossível pelo fato mesmo de o objeto 

mental, o objeto psíquico, não ser existente” (p.147).  

A Psicanálise fala do objeto como algo negativo, o objeto perdido, 

recalcado, representado de forma não representacional. Freud dizia da 

representação verbal do objeto, como algo não definível, um lugar vazio que 

pode ser preenchido imaginariamente por qualquer coisa, mas que nunca será 

totalmente completo. Nesse sentido, o fantasma mostra a instalação do registro 

da falta desse objeto.  
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 Jerusalinsky (1996) aponta que não temos nenhum saber sobre o objeto 

e que este não é pré-constituído para nós, ele vem a partir do outro e através 

da linguagem. Sendo assim, o fantasma está ligado a um ato de linguagem, à 

posição do sujeito frente a este objeto faltante, delimitando, dessa forma, uma 

fronteira com o Real. O ser humano nasce sem um saber sobre si e, por isso, 

precisa se atrelar aos significantes, que lhe constituem e organizam seu mundo 

subjetivo. 

 

(...) qualquer palavra, em última instância, não diz nada, 
mas nós, encadeando-a a outras palavras, num sistema 
de oposições, acabamos por fazê-la designar algo, 
recolhendo um suposto, uma suposta significância que 
nos tranqüiliza. E nos oferece, então, a ilusão de 
sabermos algo do Real. (Jerusalinsky, 1996, p.149).  

 

Quando a criança nasce lhe dão um nome, o qual deve perder todo seu 

conteúdo imaginário para poder exercer a função de nome próprio, de forma 

que o sujeito possa preencher esse nome com suas próprias significações. 

Jerusalinsky (1996) diz que o ser humano tem “mania de dar nome a tudo” 

(p.149) e que esse fenômeno é uma operação de simbolização necessária para 

nos orientarmos no mundo, mas que não temos nenhum saber natural sobre o 

mundo, todo nosso saber foi constituído através desses significantes, que dão 

significações para as coisas. 

Leite (1999) cita Soler (1997), que ressalta três traços que caracterizam 

o autista na relação com o Outro. O primeiro refere-se ao caráter intrusivo que 

a presença do outro assume, principalmente através do olhar e da voz. O 

segundo diz da anulação do Outro - frequentemente são tidos como surdos ou 

apresentam problemas no olhar, como estrabismo. O terceiro traço é a recusa 

da intimação do Outro, pois são crianças que não demandam - e é através da 

demanda que o sujeito entra no real.  

Apesar da existência de diferentes abordagens dentro do campo 

psicanalítico referentes ao autismo, todas elas pensam no conceito freudiano 

de auto-erotismo, que inclui a sexualidade.  
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Longe de se tratar de uma indiferença em relação aos 
objetos, trata-se, sim, no auto-erotismo, de uma 
experiência de surgimento e repartição dos objetos em 
relação à regra soberana do princípio do prazer. Para o 
bebê, o mundo exterior está lá desde o nascimento, 
fazendo parte da constituição do sujeito na sua relação 
com o Outro, por intermédio da satisfação das 
necessidades, pela relação com o objeto. Este, 
entretanto, encontra-se no mundo do significante, uma 
vez que o alimento está acompanhado das palavras e do 
olhar da mãe (o imaginário materno é sustentado por 
palavras). Assim, a mãe vem encarnar o Outro do 
significante, pondo em jogo seu corpo e os objetos de seu 
desejo, especialmente a voz e o olhar. (Leite, 1999, p.87). 

 

Dessa forma, pela recusa de ceder ao gozo dessa posição, o autista não 

tem acesso ao Outro, que permanece no estatuto de real, e não atinge o 

estatuto de corpo de significantes, que lhe permitiriam ter uma imagem e uma 

constituição subjetiva diferenciada do Outro. 

 

(...) presenciamos no autista, pontualmente e às vezes 
incessantemente, tentativas de inscrição de algo que é 
afetado a partir do campo do Outro. É o que demonstram 
as célebres estereotipias e ecolalias nos autistas. Trata-se 
de tentativas, talvez, no real, de inscrever uma diferença, 
mínima que seja, entre o eu e o que vem do outro. (Freire, 
2002, p.88). 

 

 

3.2 Autismo e Psicose  

 

Diversos autores psicanalistas falam sobre o autismo e a psicose, 

porém, ainda hoje, não há um consenso sobre a necessidade de se 

estabelecer uma estrutura clínica do autismo separada da psicose infantil. 

Segundo Jerusalinsky (1996), não se deve tratar do autismo infantil precoce 

como uma variedade dentro das psicoses, pois estas são estruturas psíquicas 

diferentes. O autor entende o autismo como uma quarta estrutura clínica, ao 

lado das outras três propostas por Freud (neurose, psicose e perversão): 
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No que se refere à lógica que articula a posição do sujeito 
a respeito do significante, eu diria que entre psicose e 
autismo não há nenhuma identidade de estrutura, porque 
num caso se trata da forclusão e no outro se trata da 
exclusão. (...). A diferença entre forclusão e exclusão 
consiste em que, no caso da forclusão, se produz uma 
inscrição do sujeito numa posição tal, que esta inscrição 
não pode ter conseqüências na função significante. No 
caso da exclusão, não há inscrição do sujeito; no lugar em 
que a inscrição deveria se encontrar, se encontra o Real, 
ou seja, a ausência de inscrição. Essa diferença radical 
de estrutura conduz a efeitos clínicos observáveis. 
(Jerusalinsky, 1993, apud Kupfer, 1999, p.104). 

 

Essa afirmação se opõe à interpretação de algumas correntes 

psicanalíticas sobre o autismo, que o interpretam como um recuo do sujeito 

diante de experiências traumáticas. A psicanálise lacaniana não supõe a 

existência de um sujeito prévio, pois pensa que este se constitui a partir de sua 

antecipação pelo Outro materno e sob o efeito da operação significante e da 

instalação da linguagem. “Assim, em uma etapa precocíssima, na qual a 

operação significante não se instalou ainda, não pode haver um sujeito 

recuando diante da hostilidade do mundo” (Kupfer, 1999, p.104).  

As abordagens sobre o autismo são bastante diversas. Leite (1999) fala 

das três estruturas psíquicas (neurose, psicose e perversão) e questiona em 

qual delas o autismo se incluiria, já que o que o caracteriza é a ausência de 

estruturação subjetiva. Diversos autores acreditam que no autismo há uma não 

realização da algo que nas psicoses se atualiza, apesar de haver 

manifestações comuns às duas estruturas, em função da forclusão do Nome-

do-Pai. 

 O autista está no campo da linguagem, dos significantes, porém nele a 

função da fala não se realiza. Leite (1999) distingue fala e significante: “se o 

significante é o material da linguagem no qual o bebê está imerso desde antes 

de seu nascimento, a fala é o que atinge o corpo pela voz e pelo olhar” (p.82); 

e afirma que tanto autistas quanto psicóticos estão fora do discurso.  
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 O complexo de Édipo põe a função paterna como o princípio do laço 

social. Dessa forma, a função da fala e a função paterna estão ligadas, 

possibilitando a inscrição da castração pela qual se ordenará a sexualidade.  

  

Quando dizemos que o autista não fala “como tal”, é 
porque distinguimos a fenomenologia da falação de uma 
posição subjetiva que impossibilita o exercício da função 
da fala, na qual o seu ser de gozo encontra-se alienado 
aos significantes do Outro. (Leite, 1999, p.83). 

 

 Já na psicose, o sujeito organiza sua percepção, sua fala, sua 

movimentação e seu raciocínio pela constituição de uma auto-referência, já que 

não pode fazer uma referência alterizada.  

 

Uma percepção não recortada e ordenada pela eficácia 
do significante, ou seja, alucinatória. Uma enunciação não 
governada pela relação com o Outro, então delirante. 
Uma fala não orientada pelo campo da palavra, portanto 
ecolálica. Uma motricidade não governada pela 
separação e alterização, portanto, uma gestualidade 
ecomímica: numa supressão da distância do outro, uma 
pura mimese, ou uma pura movimentação imitativa, ou 
uma agitação psicomotora sem direção. (Jerusalinsky, 
1996, p.153). 

 

Lacan, no seminário sobre as psicoses (1955-56), diz que no psicótico “a 

linguagem fala sozinha, a voz alta, sem sujeito. Ele é habitado, possuído pela 

linguagem”. E no Seminário V (1998) diz que “a psicose é o último recurso, 

pelo menos o mecanismo essencial, da redução do grande Outro, do outro 

como sede (assento) da palavra ao outro imaginário. É uma substituição do 

simbólico pelo imaginário” (apud Willemart, 1999, p.45). Dessa forma, 

diferentemente do neurótico, o psicótico não transita entre os três registros, ele 

esvazia o Simbólico sob pressão do Imaginário e circula do Real ao Imaginário. 

Segundo Willemart (1999), o autista ignora o simbólico, enquanto o psicótico o 

substitui, mas ambos têm em comum a falta de um sujeito que deslize entre os 

significantes.  
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 O autismo e as psicoses infantis são pensados na psicanálise lacaniana 

como estruturas psíquicas, onde se apresentam dificuldades na relação de 

comunicação com o outro. Jardim (2001) afirma que “uma comunicação implica 

ordenação, ordenação de palavras, de tempo, de respiração, de pontuação... 

enfim, falar implica falar a um Outro, e temos aí duas posições: a do emissor da 

fala e a do receptor” (p.53). A autora coloca uma questão: O problema da 

comunicação está do lado de quem fala ou de quem escuta?  

 A partir de Freud, Lacan formulou que “o inconsciente é estruturado 

como linguagem” e segue duas leis: a da metáfora e a da metonímia. Ou seja, 

quando falamos revelamos algo subjetivo e nos revelamos ao Outro que nos 

ouve.  

 Jardim (2001) fala da importância do Outro na constituição do sujeito, a 

partir da postulação de Lacan do: 

  

Outro como `tesouro dos significantes´, como a própria 
linguagem, como uma referência, como o senhor de um 
desejo e de uma imagem, como Outro primordial. É esse 
Outro que fará surgir no bebê um sujeito, um sujeito 
desejante, um sujeito de linguagem. Ou seja, um sujeito 
que consiga dizer EU e saber, metaforicamente, que está 
se representando neste pronome, eu; que esta palavrinha 
represente e signifique seu corpo e sua história, uma 
história única, particularmente sua, própria, apesar da 
universalidade do pronome pessoal eu. (p.53). 

 

 A autora questiona por que nessas crianças o EU aparece sem sentido. 

O que pode ter falhado para não falarem, ou o fazerem de maneira 

estereotipada, ecolálica? 

  Jardim (2001) parte da premissa de que “uma criança fala e se 

representa no que diz quando ocupou lugar no desejo materno e foi 

devidamente arrancada daí pela lei paterna” (p.60). No autismo não há entrada 

no tempo de alienação, ou seja, “o bebê fica retido em seu próprio corpo, 

impedindo a função materna de colocar suas marcas” (p.60). Dessa forma, a 

autora explica as estereotipias dessas crianças, pois a falta de acesso ao 
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primeiro significante, emprestado pelo Outro primordial, impede à criança 

autista uma forma lingüística de representação de si.  

 Já nas psicoses infantis ocorre uma falha no tempo de separação, de 

modo que a criança se aliena ao discurso do Outro e fica incapaz de ocupar um 

lugar discursivo próprio. Lacan (1955-6) afirma que “o psicótico fala a língua 

materna” (apud Jardim, 2001, p.61). Nesses casos parece não haver o corte da 

função paterna, não há a entrada de um terceiro, a lei não vigora.  

 Freud não acreditava no tratamento de psicóticos, ao contrário de Lacan 

(1957-8), que dizia para os psicanalistas não recuarem diante das psicoses, 

mas alertando que “o psicótico é aquele que ignora a língua que fala” (apud 

Jardim, 2001, p.59). Portanto, Lacan considerou a possibilidade de tratamento 

desses pacientes, que é possível porque o psicótico fala e, assim, pode-se 

reconhecer um modo particular de estruturação lingüística, na qual o pronome 

eu geralmente está excluído da frase. 

Em relação ao diagnóstico diferencial entre autismo e psicose, Kupfer 

(1999) conclui que “o autista está fora do campo da linguagem, enquanto o 

psicótico está na linguagem, mas fora do discurso” (p.106), e afirma que é 

possível a passagem do autismo para a psicose – ressaltando a importância da 

percepção da transição entre essas estruturas para a direção do tratamento. 

Willemart (1999) diz que Temple Grandin atravessou o Édipo e a castração, 

mostrando o quanto o autista não é um psicótico e requer tratamento diferente. 

 

 

3.3 Pensando o Diagnóstico Médico A Partir da Psica nálise  

 

“Uma criança autista para um psicanalista nem sempre é uma criança 

autista para um psiquiatra; o mesmo vale para as psicoses infantis” (Jardim, 

2001, p.58). Segundo Calligaris (1999), na clínica psiquiátrica clássica, se não 

há fenômenos psicóticos, não há psicose. Porém, na clínica psicanalítica pode-

se falar de estrutura psicótica sem haver qualquer manifestação considerada 

pela clínica clássica como psicótica (delírios, alucinações etc.).  
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Assumpção (1997) mostra como é complexo o diagnóstico de Distúrbio 

Global do Desenvolvimento, tendo em vista que este deva considerar a 

incidência de diversas patologias em um organismo em crescimento e 

evolução. Para o autor, a tentativa de padronização através do CID e do DSM 

reflete a mudança para uma visão pragmática e imediatista, decorrente do 

momento em que vivemos hoje. Segundo ele, a simples descrição de sintomas 

e de sinais das doenças psiquiátricas empobrece o pensamento psiquiátrico, 

que desconsidera a vivência da doença, a qual se apresenta de forma diferente 

em cada paciente. Segundo Assumpção (1997), o CID-10 e o DSM-IV são 

baseados “em uma psicopatologia eminentemente descritiva, linear e sem 

preocupações com processos compreensivos, tentadas a aproximar a 

semiologia psiquiátrica da semiologia médica tradicional” (p.104).  

Gilberg (1990, apud Assumpção, 1997) mostra que hoje os Distúrbios 

Globais do Desenvolvimento são considerados como decorrentes de etiologias 

múltiplas. São caracterizados pelo déficit social (dificuldade para se relacionar 

com o outro) atrelado muitas vezes a um déficit de linguagem e alterações de 

comportamento. Em alguns quadros ainda há um atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor ou perda de funções já adquiridas.  

 Wing (1988, apud Assumpção, 1997) trata o autismo não como uma 

entidade única, mas como um grupo de doenças, relacionando-o 

primariamente a déficits cognitivos. Dessa forma, Assumpção (1997) explicita a 

dificuldade de se construir um diagnóstico de Autismo, já que ele engloba 

muitas patologias diferentes, além de ser abordado por diversas concepções 

teóricas.  

 Nos países anglo-saxões em geral, o autismo incorpora o conjunto das 

psicoses na criança, sendo enquadrado, a partir do DSM-IV, no grupo dos 

Distúrbios Globais do Desenvolvimento. Já para a escola francesa, o autismo é 

frequentemente considerado dentro das psicoses da criança, sendo o termo 

psicose precoce utilizado para os quadros que se instalam na primeira infância, 

como o autismo infantil. A partir daí, surgem os novos quadros englobados no 

conceito de Distúrbios Globais do Desenvolvimento, como a Síndrome de 

Asperger, os Transtornos Desintegrativos e a Síndrome de Rett.  
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 Assumpção (1997) acredita que, apesar da heterogeneidade dos 

quadros clínicos dos distúrbios globais do desenvolvimento, a partir das novas 

técnicas de pesquisa e dos novos conhecimentos sobre os mecanismos 

mentais poderemos “abordar, de maneira cada vez mais eficaz, essa questão 

tão complexa, quer sob o ponto de vista diagnóstico quer do terapêutico” 

(p.109). 

 Kupfer (1999) relata que os diagnósticos de psicose infantil e autismo 

têm uma história recente. Antigamente, as crianças que hoje teriam esse 

diagnóstico eram incluídas no grupo dos doentes mentais, sendo vistas como 

incuráveis e destinadas ao asilamento.  

Porém, com as tentativas de diagnóstico no século passado, essas 

crianças receberam “nomes” do saber médico - por exemplo, quando Kanner, 

em 1943, nomeia o autismo infantil precoce para caracterizar as crianças 

incapazes de estabelecer relações com o outro. Leite (1999) alerta ao fato 

dessa nomeação ter sido feita por um psiquiatra e neurologista, enfatizando 

que nesses campos a linguagem é tida como instrumento de comunicação sem 

qualquer relação de causalidade para com o sujeito. Kanner atribui ao autismo 

uma causa biológica, se referindo a uma incapacidade inata de constituir o 

contato afetivo: “o excepcional, o patognomônico, a desordem fundamental é a 

inaptidão das crianças para estabelecer relações normais com as pessoas e 

para reagir normalmente a situações desde o início da vida” (Rocha, 1997, 

p.111). Ou seja, para Kanner não há algo que se perdeu, um déficit, trata-se de 

uma impossibilidade de constituição do sujeito, situado num tempo inaugural 

das relações com a alteridade; daí então o termo precoce. 

Porém, Leite (1999) observa que as ações terapêuticas baseadas nos 

diagnósticos médicos visam à recuperação de um déficit: 

 

A razão para tal direção de tratamento assenta na 
objetivação da dimensão subjetiva empreendida pelo 
discurso da ciência, no qual o sujeito entra como fato de 
um dito, articulado em função de um significante-mestre – 
justamente a nomeação da síndrome – que responderia 
pela verdade que o saber oferece sobre o sujeito. O 
significante-mestre não envia a um outro significante que 
pudesse dialetizar a ausência de posição subjetiva aí 
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implicada, mas toma o saber como significado da verdade 
do sujeito. (p.84).  

 

Esses novos diagnósticos traziam a esperança de tratamentos 

adequados às patologias, mas acabaram por trazer questões sobre a origem 

destas (seriam de causa orgânica ou psicológica?) - e consequentemente 

sobre a participação das mães na instalação desses quadros – e, 

principalmente no campo psicanalítico, sobre o diagnóstico diferencial entre 

psicose e autismo. 

A psicanálise vê o autismo dentro de uma abordagem estrutural, 

pensando o sujeito através do significante e não do ponto de vista do 

desenvolvimento. Apesar de pensá-lo fora do organismo, a psicanálise 

considera os efeitos dos déficits sensoriais ou motores do sujeito, porém dando 

maior importância às incidências imaginárias e simbólicas desse real na 

configuração psíquica do Outro. 

Kupfer (1999) diz ser necessário o debate com o discurso médico acerca 

da etiologia dos distúrbios de desenvolvimento e também de se fazer um 

diagnóstico diferencial entre autismo e psicose, em função de estabelecer a 

direção do tratamento e a escuta dos pais.  

 Pesquisadores na área da neurologia citam a síndrome do X frágil como 

um fator genético que deixaria a criança vulnerável ao autismo, porém não 

como sua causa definitiva. Segundo Kupfer (1999), a psicanálise tem mostrado 

que não se deve reduzir o discurso médico ao discurso psicanalítico: “o 

psicanalista não descarta a hipótese biológica, mas recusa a discussão posta 

em termos de uma dicotomia biológico/psíquico” (p.97). Sendo assim, a autora 

diz que:  

 

(...) o autismo não seria nem o efeito de uma falha 
genética, nem o efeito de “interações ambientais” 
entendidas como o faz a psicologia americana, mas uma 
conseqüência da falha no estabelecimento da relação 
com o Outro, quer porque o Outro materno não esteve 
disponível, quer porque falhou no bebê a permeabilidade 
biológica ao significante (p.99).  
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 Portanto, um bebê nunca sairá da condição de organismo biológico se 

não houver um Outro primordial que lhe ofereça um lugar no mundo e um 

sentido para sua existência.  

 Kupfer (1999) considera a dimensão da cultura no olhar do autismo, 

sendo este um significante moderno que nomeia um fenômeno estrutural na 

constituição do sujeito. Esse nome o representa a partir de um discurso social 

contemporâneo e, assim, também o recria.  

 

O autista de hoje não é o mesmo que poderia ter surgido 
no mundo antigo, porque esse nome moderno, criado por 
Kanner, recorta e cria um novo discurso que o situa e lhe 
dá lugar no mundo contemporâneo. Cria, com o poder de 
criação do significante, um novo autista. Que prolifera, vai 
à mídia, aos filmes, que enternece. Significa algo para a 
sociedade hoje, e é por ela significado a partir das 
modelizações sociais à sua disposição. (Kupfer, 1999, 
p.100).  

 

 Kanner relacionava a causa do autismo com a personalidade das mães 

dessas crianças, dizendo que eram frias e distantes. Dessa forma, oscilava 

entre a causa orgânica (genética) e psicológica (relação mãe-bebê) para 

explicar o quadro. Suas idéias causaram tanto um fascínio – o “conhecimento” 

sobre o autismo se difundiu em revistas, no cinema e na literatura – quanto 

repúdio por parte das mães de autistas, o que levou Kanner a publicar Em 

defesa das mães, em 1946.  

 Kupfer (1999) afirma que tanto as mães quanto Kanner estavam certos, 

pois:  

 

(...) não são as mãe reais, com seus sentimentos, sua 
devoção, sua encarnação em um papel social que 
exercem bem ou mal, que estão na base da eclosão do 
autismo infantil precoce. São as mães postas no exercício 
de uma função que desconhecem exercer, e na qual 
deveriam apostar, mas não apostam (p.101).  

 



 34 

 Segundo a autora, o autista sofre os efeitos deste lugar moderno em que 

está situado, dessa significação social, e “carrega a exclusão da linguagem e 

da circulação social, submetido a técnicas de condicionamento para 

permanecer aí, na borda, lugar em que ele, de forma surpreendente, se 

equilibra” (p.101). Ou seja, há uma estrutura autista que revela sua posição 

subjetiva, ou “a-subjetiva” (p.101), na linguagem, porém também há o 

significante autismo que, dado pelo social, recria essa estrutura, afetando o 

modo como ela é vista e tratada por seus pais e pela sociedade. Kupfer (1999) 

ressalta que, portanto, não basta saber se a causa em cada caso de autismo é 

genética ou psíquica. Deve-se levar em consideração que seus pais também 

sofrem os efeitos do significante autismo. 

A psicanálise relativiza a participação dos pais na definição dos quadros 

de autismo e psicose infantil. A escuta dos pais dessas crianças tem o sentido 

de recuperar a responsabilidade que têm sobre eles, e não de culpabilizá-los 

pelo quadro do filho. Sobre essa culpabilização das mães de autistas, Laznik 

(2004) afirma que:  

 

É preciso acabar de uma vez por todas com a 
‘diabolização’ das mães dos autistas porque, se vamos 
trabalhar a partir da noção de interação, procurando levar 
uma mãe a desempenhar o papel de Outro, toda 
estigmatização do tipo ‘ela é mãe de autista’, ‘ela tem uma 
personalidade não sei o quê’, faz com que estejamos 
absolutamente desarmados para trabalhar. (...). Não acho 
que exista uma personalidade típica da mãe de autista. 
Existe sim uma multifatorialidade, sendo que um dos 
fatores que pode intervir, de fato, é um luto não realizado. 
(...) sabemos que a depressão clínica não tem correlação 
com o autismo, porque aí a mãe apela para o entorno e 
para que um Outro venha a fazer suplência em seu lugar. 
(...). O que nos interessa é que essa mãe, ou alguém 
nessa família possa funcionar como Outro que permita ao 
bebê entrar no circuito pulsional. (...). Pouco me importa 
quais sejam as causas, o que sei é que se essa 
pulsionalidade não se estabelecer, vai haver 
conseqüências. (...). Perdeu-se muito tempo nas 
briguinhas – é psicogênico, não é psicogênico, é 
biológico, será que um dia vão achar um gene que teria 
alguma relação com o fator de facilitação do autismo?, 
etc. – e isso não fez avançar nada. Em resumo, a 
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estigmatização não leva a trabalho psicanalítico nenhum. 
(p.208). 

 

Segundo Quinet (2006), os critérios de diagnóstico vêm sendo 

diversificados e amplificados na psiquiatria contemporânea, porém a 

psicanálise mantém as mesmas referências diagnósticas empregadas por 

Freud: 

 

Isto porque, se as formas dos sintomas mudam de acordo 
com o discurso dominante na civilização, as estruturas 
clínicas permanecem as mesmas e se declinam em 
neurose, perversão psicose para a psicanálise, ou seja, 
conforme a maneira como o sujeito lida com a falta 
inscrita na subjetividade, falta que condiciona a forma de 
cada um se haver com o sexo, o desejo, a lei, a angústia 
e a morte (p.10).  

 

 O autor questiona se esse movimento atual de desaparecimento das 

entidades clínicas dos manuais de diagnóstico – onde as doenças próprias da 

psiquiatria clássica estão sendo substituídas por transtornos - não dificulta o 

diálogo e a interconexão entre psiquiatria e psicanálise, como propunha Freud.  

 

Como não temos na psiquiatria a autópsia que venha 
confirmar a doença da qual o sintoma seria o sinal, é na 
construção do caso clínico – a partir de um saber sobre a 
subjetividade particular de cada paciente que a 
psicanálise permite elaborar – que um diagnóstico 
aparecerá como conclusão do processo de investigação. 
(Quinet, 2006, p.11). 

 

Priszkulnik (2000) fala da peculiaridade do diagnóstico na clínica 

psicanalítica: 

 

Ele não é realizado de maneira objetiva, ou seja, a pessoa 
tem tais sintomas, então, tem tal doença ou distúrbio. Ele 
não aponta simples e diretamente a interpretação 
analítica a ser feita, ou seja, o diagnóstico (tal doença) 
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não dá, prontamente, sustentação para a atuação do 
profissional (tal medicamento, p.ex.). Ele não se vale de 
roteiros, previamente estabelecidos, a serem seguidos. 
Deve ser estabelecido, dentro do espaço analítico e na 
transferência, para determinar a direção do tratamento. O 
diagnóstico deve ser preliminar, pois é quase impossível 
defini-lo (fechá-lo) sem um certo tempo de análise 
(tratamento). Essa é uma peculiaridade da clínica 
psicanalítica, já que ela não se vale de coordenadas 
externas, de noções de valor geral e de previsões, itens 
que são exigidos pela pesquisa objetiva do método 
científico (p.9). 

 

 A autora diz, porém, que é necessário o diagnóstico preliminar, para 

balizar o trabalho do analista e ressalta a importância de um diálogo entre os 

profissionais das diferentes áreas: 

 

A análise dos pressupostos que configuram a clínica 
médica e a clínica psicanalítica tem por objetivo delimitar 
o domínio de cada uma (alcances e limitações), o domínio 
do trabalho que cada profissional pode desenvolver com 
seus pacientes. Ao meu ver, colocar uma contra outra não 
contribui para um possível diálogo entre os profissionais e 
nem para um possível trabalho em equipe. (Priszkulnik, 
2000, p.11). 
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4. ADOLESCÊNCIA E PUBERDADE 

 

 

 Segundo Pereira (2005), a adolescência se inicia com a puberdade, 

quando há um rápido crescimento físico acompanhado de mudanças 

fisiológicas que resultam na maturidade sexual. O termo puberdade tem origem 

do latim pubertate, significando o período de passagem entre infância e 

adolescência. Já o termo adolescência origina-se de adollacentia, que significa 

crescer em direção à maturidade. “Na psicologia do desenvolvimento, 

adolescência é um constructo teórico referente a um processo, e não um 

estado, caracterizado pelas mudanças psicológicas que ocorrem num período 

de transição entre a infância e a idade adulta” (Pereira, 2005, p.1).  

 Sendo assim, diferentes culturas percebem a adolescência de maneiras 

distintas, ou até mesmo não a distinguem como uma fase. Algumas tribos 

marcam a transição da infância para a idade adulta, quando há o início da 

maturação sexual, através de rituais de passagem (tatuagens, cortes de 

cabelo, períodos de isolamento e jejum etc.), que podem durar dias ou meses, 

dependendo da cultura. Ao final desse ritual, o jovem recebe o status de adulto, 

o qual assume sem qualquer conflito. Pereira (2005) diz que essa travessia é 

bem diferente nas sociedades modernas industriais, onde há um maior 

intervalo de aprendizagem entre a maturidade biológica e a social, postergando 

assim a conquista das responsabilidades adultas.  

 A saída da adolescência, assim como a entrada nela, não é facilmente 

definida. O adolescente dos dias atuais tem um papel pouco definido, pois não 

é mais uma criança e também ainda não é um adulto. Na sociedade moderna, 

alguns aspectos que caracterizam a chegada à idade adulta, como o 

casamento, o término dos estudos e a independência financeira, têm sido cada 

vez mais adiados, prolongando, assim, o período da adolescência, onde o tema 

central é a descoberta de si.  
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4.1 Erikson – Teoria Psicossocial e Identidade  

  

Erikson (1950) descreve a existência de estágios psicossociais de 

desenvolvimento do ego, que ocorrem paralelamente aos estágios de 

desenvolvimento psicossexual postulados por Freud (oral, anal, fálico, de 

latência e genital). Além disso, afirmou que o desenvolvimento da 

personalidade ocorre durante toda a vida, e não se limita à adolescência. 

Erikson ainda formulou que cada estágio do ciclo vital tem um momento de 

crise, “um período de decisão entre um pólo positivo e outro negativo, entre 

progressão e regressão, integração e retardamento” (p.61), e que cada um 

desses estágios representa uma crise de aprendizagem, pois possibilitam a 

apreensão de novas habilidades a atitudes.  

 Erikson identificou oito estágios no ciclo vital, havendo em cada um 

deles uma diferente possibilidade de interação social (consigo mesma e com o 

ambiente). Para o autor, a personalidade se forma a partir da relação contínua 

de três dimensões, que são inseparáveis e interdependentes: a biológica, a 

social e a individual. Ele acredita que o desenvolvimento humano segue uma 

seqüência que é praticamente previsível e controlada em partes pelos fatores 

maturacionais. Porém, o desenvolvimento da personalidade está atrelado à 

dimensão social, dependendo dos ajustamentos recíprocos do bebê e de sua 

família. Segundo Erikson (1968): 

 

(...) a fraqueza do bebê lhe dá poder; a partir de sua 
própria dependência e fragilidade, ele faz sinais aos quais 
seu meio, se for bem orientado por uma capacidade de 
reação que combine padrões “instintivos” e tradicionais, é 
peculiarmente sensível. A presença de um bebê exerce 
um domínio persistente e sistemático sobre as vidas 
exteriores e interiores de todos os membros da casa. É 
tão válido dizer que os bebês controlam e criam suas 
famílias como o inverso. Uma família só pode educar um 
bebê à medida que é educada por ele. Seu crescimento 
consiste numa série de desafios àqueles que servem às 
suas potencialidades de interação social recentemente 
desenvolvidas. (apud Pereira, 2005, p.62).  
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 Para Pereira (2005), essas acomodações mútuas na dimensão social do 

desenvolvimento da personalidade podem variar de cultura para cultura, mas 

todas elas têm o objetivo de transformar as crianças em adultos autônomos. 

Erikson dizia haver uma lógica “(...) na suposição de que aquilo que é ‘bom 

para a criança’, o que lhe pode acontecer, depende daquilo que se espera que 

ela venha a ser mais tarde e onde isto ocorrerá (...)” (Erikson, 1968, apud 

Pereira, 2005, p.63). 

 Apesar de um plano básico de desenvolvimento biológico e social, duas 

pessoas diferentes nunca integram as experiências da mesma forma, portanto, 

sempre desenvolvem personalidades diferentes umas das outras. Por isso, 

além da dimensão social e biológica no desenvolvimento da personalidade, 

Erikson também falava na dimensão individual, ou seja, a capacidade de 

integração da experiência.  

 Segundo Erikson (1968), quando há uma coordenação das três 

dimensões da personalidade a pessoa “domina ativamente seu ambiente, 

mostra uma certa unidade da personalidade e é capaz de perceber 

corretamente o mundo e a si mesma” (apud Pereira, 2005, p.64). O autor diz 

que o indivíduo psicologicamente são é aquele que desenvolveu o sentido de 

identidade, ressaltando que cada pessoa tem a necessidade de se sentir única 

dentro seu grupo.  

Considerando essas três dimensões, Erikson define a identidade como: 

“um sentido consciente de singularidade individual; um esforço inconsciente 

para manter a continuidade da experiência e uma solidariedade para com os 

ideais de um grupo” (Pereira, 2005, p.65). Porém, este sentimento de unicidade 

se desenvolve sempre através da cultura, que é fundamental para o 

desenvolvimento do ego e de sua identidade.  
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4.2 Sexualidade e Desenvolvimento  

 

 Segundo Pereira (2005), “a identidade sexual consiste, entre outras 

coisas, em ver a si mesmo como um ser sexual, adaptar-se às excitações 

sexuais e formar ligações afetivas” (p.113). Para o autor, essa consciência da 

sexualidade é fundamental para a formação da identidade, influenciando o 

autoconceito e os relacionamentos. Geralmente, a orientação sexual de uma 

pessoa se manifesta na adolescência, porém a identidade sexual é um 

processo que perpassa a vida adulta e é culturalmente influenciada.  

A atividade sexual pode satisfazer diversas necessidades. Pereira diz 

que o adolescente pode se tornar sexualmente ativo por diferentes motivos: “ter 

intimidade, buscar novas experiências, provar masculinidade ou feminilidade, 

acompanhar os amigos, encontrar alívio das pressões, ou investigar os 

mistérios da sensualidade e do amor” (p.115). O autor relata que, atualmente, 

ainda é maior a probabilidade de o menino ter a sua primeira relação sexual 

com uma profissional ou alguém que tenha conhecido casualmente.  

 

 

4.3 Um Olhar Psicanalítico sobre a sexualidade e a adolescência  

  

S. Freud escreveu pouco sobre a adolescência em Três Ensaios Sobre a 

Sexualidade (1920), em que a descreve como um período de excitação sexual 

e ansiedade, acompanhado algumas vezes de transtornos de personalidade. 

“Segundo Freud, a puberdade é o ápice de uma série de mudanças que 

proporcionam à sexualidade infantil sua forma final” (Pereira, 2005, p.16).  

 Já Anna Freud (1946) estudou mais sobre a adolescência e as 

mudanças psíquicas decorrentes da puberdade, caracterizando-a como um 

período de conflitos internos, desequilíbrio psíquico e comportamento 

inconstante, que seriam a razão de certos comportamentos:  
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Os adolescentes são excessivamente egoístas, 
considerando-se o centro do universo e o único objeto de 
interesse. (...) Eles são capazes de estabelecer as 
relações amorosas mais apaixonadas e de terminá-las tão 
abruptamente quanto as começaram. Por um lado eles se 
envolvem entusiasticamente na vida da comunidade e, 
por outro, têm uma necessidade extrema de solidão. Eles 
oscilam entre uma submissão cega a um líder eleito e 
uma rebelião desafiadora contra qualquer tipo de 
autoridade. Eles são egocêntricos e materialistas e, ao 
mesmo tempo, cheios de idéias elevadas. (...) Seus 
temores oscilam do otimismo esfuziante ao pessimismo 
sombrio. (Freud, A., 1946, apud Pereira, 2005, p.17).  

 

 Na puberdade há uma intensificação das pulsões do id, como a 

sexualidade e a agressividade. O equilíbrio das forças estabelecido entre id e 

ego se abalam pela estimulação dos processos instintivos, gerando assim um 

conflito entre essas duas instâncias. Pereira (2005) cita Anna Freud (1946), 

dizendo que na puberdade as pulsões agressivas se intensificam, os interesses 

orais e anais ressurgem, há uma realização dos desejos edípicos através de 

fantasias e divagações e um retorno da sexualidade e agressividade da 

primeira infância. Nessa época o ego ainda não era desenvolvido, porém, sob a 

influência do id, no final do período de latência o ego está rígido e consolidado. 

Se o ego se rebelar contra o mundo exterior e se aliar ao id, entrará em conflito 

com o superego.  

 Segundo Pereira (2005), os conflitos da puberdade são tão intensos que 

o ego se utiliza de alguns mecanismos de defesa. Uma forma de defesa é o 

asceticismo, onde o adolescente aceita, de forma extrema e por certo tempo, 

abandonar todos seus prazeres, em decorrência de temer a invasão de suas 

próprias pulsões. Outro mecanismo de defesa é a intelectualização: “o ego, em 

resposta ao aumento das pressões pulsionais, expande seu poder de 

racionalidade” (p.20).  

 

Nós sabemos que a estrutura de caráter da criança ao 
final do período de latência representa o resultado de 
grandes conflitos entre as forças do id e do ego. O 
equilíbrio interno alcançado, embora característico de 
cada indivíduo e precioso a ele, é apenas preliminar e 
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precário. Ele não é seguido por um aumento quantitativo 
da atividade pulsional, nem por mudanças na qualidade 
dos impulsos que estão inseparáveis na puberdade. 
Consequentemente, ela tem que ser abandonada para 
que uma sexualidade adulta se integre na personalidade 
do indivíduo. O assim chamado turbilhão da adolescência 
não é mais que um indício exterior de que estão 
ocorrendo tais ajustamentos internos. (Freud, A., 1958, 
apud Pereira, 2005, p.21).  

 

 

4.4 Adolescência Normal  

  

Entrar no mundo adulto significa para o adolescente perder sua condição 

de criança. Mudanças psíquicas nesse período resultam numa nova relação 

com os pais, com o mundo e com si mesmo. Segundo Aberastury (1985), para 

isso ocorrer deve haver a elaboração do “luto pelo corpo da criança, pela 

identidade infantil e pela relação com os pais da infância” (p.13). A mudança de 

seu corpo e de sua identidade requer também uma nova ideologia sobre o 

mundo, que lhe permita adaptar-se e se posicionar diante dele. 

 Esse período é contraditório, confuso, ambivalente, doloroso - onde o 

jovem se vê entre a dependência e a independência – e caracterizado por 

embates com o meio familiar e social. Aberastury (1985) diz que esses quadros 

são freqüentemente confundidos com crises e estados patológicos. O 

adolescente sente essas mudanças como uma invasão e ainda que queira 

alcançar esse novo status de adulto independente, ainda coexiste a vontade de 

reter suas conquistas infantis. Há “um refúgio no seu mundo interno para poder 

relacionar-se com seu passado e, a partir daí, enfrentar o futuro” (p.14).  

 É na dificuldade de adquirir uma identidade que está um dos principais 

obstáculos do adolescente: encontrar a sua identidade sexual. A busca de uma 

nova identidade - já que está perdendo a sua identidade de infância - se 

constrói num plano consciente e inconsciente. Essa nova identidade vai 

surgindo conforme o adolescente começa a aceitar essas transformações e a 

coexistência de seus aspectos infantis e adultos. Mas esse processo demanda 
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muita energia. O adolescente pode se apresentar como vários personagens, o 

que pode dar impressões contraditórias sobre sua pessoa. 

 

Só quando a sua maturidade biológica está acompanhada 
por uma maturidade afetiva e intelectual, que lhe 
possibilita a entrada no mundo adulto, estará munido de 
um sistema de valores, de uma ideologia que confronta 
com a de seu meio e onde a rejeição a determinadas 
situações cumpre-se numa crítica construtiva. Confronta 
suas teorias políticas e sociais e se posiciona, 
defendendo um ideal. Sua idéia de reforma do mundo se 
traduz em ação. Tem uma resposta às dificuldades e 
desordens da vida. Adquire teorias estéticas e éticas. 
Confronta e soluciona suas idéias sobre a existência ou 
inexistência de Deus e a sua posição não é acompanhada 
pela exigência de um submeter-se, nem pela necessidade 
de submeter. (Aberastury, 1985, p.15). 

 

 As mudanças no mundo surgem como escape para as mudanças 

internas incontroláveis de seu corpo. Segundo Aberastury (1985), “a inserção 

no mundo social do adulto – com suas modificações internas e seu plano de 

reformas – é o que vai definindo sua personalidade e sua ideologia” (p.17). Em 

busca de solucionar essa crise, o adolescente se refugia na fantasia de 

projetar-se no futuro e, com o aumento da sensação de onipotência narcisista, 

há uma fuga do mundo externo e uma busca do mundo interno.  

 Esse processo também é difícil para os pais, que muitas vezes não 

conseguem aceitar o crescimento e a independência crescente do filho.  

Quando os pais têm dificuldade para compreender essas flutuações de 

identidade, o trabalho de luto se torna mais penoso.  Os pais também devem 

se desprender de seu filho criança, pois agora há uma nova relação - com o 

filho adulto. Ou seja, os pais também devem fazer renúncias e participar 

desses lutos pelo corpo, pela identidade e pela dependência do filho. Esse 

enfrentamento traz aos pais a questão de seu próprio envelhecimento e de 

morte. E agora eles deixam de ser idealizados para serem criticados pelos 

filhos. Ao mesmo tempo, a desidealização dos pais também desampara o 

adolescente, o que é pouco percebido por eles, que tendem a ficar ressentidos 

e mais autoritários.  
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 O adolescente fica à procura de uma identidade e de uma ideologia. 

Segundo Aberastury (1985), ele sabe mais o que não quer do que o que quer 

ser e fazer. Muitas vezes substitui as figuras parentais por um líder que o guia. 

Para a autora, a conformidade com o novo corpo só é possível através do luto, 

da renúncia ao corpo de criança. 

 

(...) abandona a fantasia do onipotente de bissexualidade, 
base de sua atividade masturbatória. Então sim pode 
aceitar que para conceber um filho precisa da união com 
o outro sexo, e consequentemente o homem deve 
renunciar às fantasias de procriação dentro do seu próprio 
corpo e a mulher à onipotência maternal. (Aberastury, 
1985, p.19). 

 

 Aberastury (1985) afirma que os adolescentes apresentam três 

exigências básicas de liberdade: com os horários e as saídas; de defender uma 

ideologia e de viver um amor e um trabalho. Os adolescentes de hoje valorizam 

mais o amor e o sexo, tendo-os menos como uma pura descarga ou afirmação 

de potência. Ele “está farto de conselhos, precisa fazer suas experiências e 

comunicá-las, mas não quer, não gosta nem aceita que suas experiências 

sejam criticadas, qualificadas, classificadas nem confrontadas com as dos pais” 

(p.21).  

 

 

4.5 Normal e Patológico na Adolescência  

 

 O elemento sócio-cultural deve ser estudado como uma influência nas 

manifestações da adolescência, porém devemos considerar que também há 

um embasamento psico-biológico que lhe dá características universais. Knobel 

(1985) – pensando a identidade como um continuum e não como algo 

determinado e estático – define a adolescência como: 
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a etapa da vida durante a qual o indivíduo procura 
estabelecer sua identidade adulta, apoiando-se nas 
primeiras relações objeto-parentais internalizadas e 
verificando a realidade que o meio social lhe oferece, 
mediante o uso dos elementos biofísicos em 
desenvolvimento à sua disposição e que por sua vez 
tendem à estabilidade da personalidade num plano 
genital, o que só é possível quando consegue o luto pela 
identidade infantil. (p.26). 

 

 Para a estabilização da personalidade deve-se passar por certo grau de 

conduta patológica, inerente à evolução normal da adolescência. Knobel (1985) 

cita Anna Freud (1958), dizendo que é difícil estabelecer um limite entre normal 

e patológico nessa fase da vida, onde toda perturbação deve ser considerada 

como normal, frisando que anormal seria haver apenas um equilíbrio estável 

nesse período. O autor fala de uma “patologia normal” do adolescente, pois “os 

processos de luto obrigam a atuações que têm características defensivas, de 

caráter psicopático, fóbico ou contrafóbico, maníaco ou esquizoparanóide, 

conforme o indivíduo e suas circunstâncias” (p.27).  

 Na adolescência são exteriorizados os resíduos das fantasias psicóticas 

experienciadas pelo bebê. Knobel (1985) se refere à Erikson (1968), ao falar da 

impossibilidade de se tornar um adulto sem passar por uma crise. A 

adolescência não é uma etapa estabilizada, “é processo, desenvolvimento, e 

que, portanto, deve-se admitir e compreender a sua aparente patologia, para 

situar seus desvios no contexto da realidade humana que nos rodeia” (p.28). O 

processo de elaboração do luto e, consequentemente, de identificação fortifica 

o mundo interno do adolescente, que aos poucos vai se tornando menos 

conflitivo e perturbado, diminuindo assim sua “normal anormalidade”.  

 Knobel (1985) destaca dez sintomas que integrariam o que ele chama 

de síndrome normal da adolescência: 1) busca de si mesmo e da identidade; 2) 

tendência grupal; 3) necessidade de intelectualizar e fantasiar; 4) crises 

religiosas; 5) deslocalização temporal; 6) evolução sexual manifesta; 7) atitude 

social reivindicatória; 8) contradições nas manifestações de conduta; 9) 

separação progressiva dos pais e 10) constantes flutuações do humor e do 

estado de ânimo. Esses sintomas serão abordados de forma mais ampla no 

capítulo de discussão dos dados. 
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4.6 Estudos sobre adolescência e autismo  

 

A Adolescência na Psicose e no Autismo 

 Bastos, Monteiro e Ribeiro (2005) falam da peculiaridade do trabalho 

com adolescentes psicóticos e autistas. “Na puberdade vive-se a perspectiva 

do encontro com o outro sexo e se é confrontado com o impossível da relação 

sexual” (p.185). Com as mudanças no corpo ocorridas na puberdade o sujeito 

passa a se defrontar com sua sexualidade, vindo à tona as questões sobre o 

saber e o gozo do Outro. “No caso dos adolescentes diagnosticados como 

autistas e psicóticos, raramente observamos condutas próprias à adolescência, 

tais como o desligamento da autoridade dos pais e a contestação de seu 

saber” (p.185). Dessa forma, as autoras questionam: o que marca a transição 

da infância para a idade adulta nesses sujeitos?.  

 As autoras mostram que é freqüente na adolescência a irrupção de 

crises ou a intensificação de manifestações como automutilações, crises 

convulsivas, passagens ao ato, alucinações e agressividade.  

 

... os pacientes parecem expressar um excesso pulsional 
no próprio corpo que, sem mediações, busca uma via de 
escape. O gozo sem barragem, que parece se intensificar 
no momento em que se deflagra a puberdade, precisa 
encontrar um “ponto de ancoragem” para que o sujeito não 
seja aniquilado. (p.186).  

 

 Esses atos parecem uma tentativa de barragem e podem resultar numa 

simbolização para o sujeito se forem acolhidos por quem convive com eles.  

 

 

A Sexualidade no Autista 

A pesquisa de Guilardi (1994) enfoca a percepção que a família e a 

escola têm em relação à sexualidade do autista. A autora diz que o 

comportamento sexual do autista é uma expressão de sua imaturidade 

emocional e social: “as pessoas autistas desenvolvem comportamento sexual 
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inadequado por causa de sua inabilidade em entender normas e regras sociais 

e por causa da sua inabilidade em comunicar e estabelecer relações 

recíprocas” (Haracopos, 1992, apud Guilardi, 1994, p.8).  

 Segundo a autora “o indivíduo autista mantém basicamente uma 

atividade auto-erótica” e “a masturbação do autista contribui para afirmar sua 

permanência no seu próprio mundo, reforçando a não busca de um contato 

afetivo, porque o outro não é necessário para obter prazer” (p.9). Esse 

comportamento geralmente é mal visto pela família e pela sociedade, já que 

muitas vezes o autista se masturba em público e a qualquer momento. 

 Nesse trabalho a autora conclui que a família percebe o autista como 

uma pessoa que tem sexualidade, ele é visto como um ser sexuado, porém 

não lhe é permitido o exercício dessa sexualidade. “A família percebe que no 

meio de tantos comprometimentos existem sinais que denunciam uma parte 

preservada deste desenvolvimento: a parte sexual” (p.29). 



 48 

5. METODOLOGIA 

 

 

 Optei pelo uso da pesquisa qualitativa, pois a partir da realização de um 

estudo de caso, pretendo mostrar os fenômenos observados através das 

citações do jovem sobre suas experiências, utilizando trechos da entrevista, o 

que me permite mostrar os dados obtidos com maior riqueza de detalhes e 

profundidade. Além disso, tendo um contato direto com o sujeito de pesquisa, 

pude direcionar a entrevista ao longo de seu desenvolvimento, a fim de 

entender o fenômeno pesquisado a partir de sua própria perspectiva.  

 Formulei um projeto com roteiros de entrevistas para orientar minha 

conversa com o jovem e com seus pais. Este projeto foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da PUC/SP antes de sua realização.  

Tive como sujeito de pesquisa um jovem do sexo masculino, de 22 anos, 

o qual chamarei neste trabalho de Caio. Esse rapaz me foi indicado por uma 

psicóloga conhecida da família. Tive preferência por um sujeito do sexo 

masculino, visto que este tem maior prevalência na síndrome de Asperger do 

que o sexo feminino.  

 Para que eu pudesse encaminhar o projeto fiz um primeiro contato com 

o rapaz e sua mãe. Discutimos a possibilidade de participarem desse trabalho 

e ambos aceitaram. 

 Tendo em vista que geralmente as pessoas com síndrome de Asperger 

não se sentem confortáveis em lugares estranhos e com pessoas 

desconhecidas, optei por fazer a entrevista na casa de Caio, posto que este é 

um lugar conhecido, privado, silencioso e com o qual ele está acostumado. 

Essa conversa foi gravada como recurso de apoio aos meus registros e não 

será transcrita nesse trabalho, mas resumida para apresentação neste estudo.  

 Optei pelo método de entrevista semi-dirigida para facilitar a discussão 

dos temas que perpassam a adolescência, tais como: escola, trabalho, família, 

relacionamentos afetivos, amizade, expectativas do futuro e sexualidade. 
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Esses temas foram abordados dependendo das respostas dadas pelo jovem, 

com o cuidado de não deixá-lo desconfortável com questões mais íntimas. 

A primeira parte do trabalho foi realizada com Caio, que assinou o termo 

de compromisso após a explicação do objetivo do trabalho. O entrevistei, 

fazendo perguntas abertas e semi-dirigidas. Os temas foram abordados através 

de um diálogo aberto e franco, sem compromisso com o tempo. Houve uma 

sessão de entrevista, com duração de aproximadamente duas horas. A 

entrevista foi finalizada quando todos os temas propostos já haviam sido 

abordados e após a chegada do pai de Caio na casa, pois a partir desse 

momento ele ficou mais desconcentrado e quieto, demonstrando que o nosso 

tempo havia se esgotado.  

A segunda parte do trabalho foi realizada com os pais do jovem, que, 

após entenderem e assinarem o termo de compromisso, foram entrevistados. 

Essa entrevista teve o objetivo de conhecer a história do sujeito, focando seu 

desenvolvimento até a puberdade e as mudanças percebidas nesse período, 

além de elucidar a percepção dos pais acerca dos temas acima citados e da 

vivência delas pelo seu filho.  
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6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

O primeiro contato com Caio  

  

Meu primeiro encontro com Caio se deu quando fui até o escritório onde 

sua mãe trabalha para apresentar o projeto do meu trabalho e propor a 

participação de ambos. Caio me recebeu bem. Não sei se ele entendeu 

completamente a proposta do trabalho, mas aceitou participar. Disse que não 

sabia muito bem o que falar de si, achando que a entrevista já ocorreria 

naquele momento. Eu disse que faríamos a entrevista num outro dia, mas que 

gostaria de conhecê-lo um pouco. Caio parecia confuso, não sabia o que falar, 

então perguntei o que ele gosta de fazer. Sabendo que eu estudo psicologia, 

começou contando das quatro psicólogas que freqüentou, dizendo o nome de 

cada uma e o mês e ano em que iniciou e terminou cada terapia.  

 Caio gosta de assistir programas de televisão, como Cidade Alerta 

(programa que mostra situações de conflito e violência da Rede Record de 

Televisão) e, principalmente, filmes – de ação e comédia. Diz que decora as 

falas dos filmes e cita para mim algumas dessas falas (do filme Carga 

Explosiva 2). Fala um pouco sobre trem e metro (e suas voltagens), sobre o 

bairro e a rua onde mora e os nomes das escolas em que estudou. Diz que não 

gostava de uma escola (onde estudou até a sétima série), pois não tinha 

amigos e os meninos “zombavam” dele. Durante o colegial estudou na escola 

W. (ele soletra o nome da escola), onde fez mais amigos. Mas não gostava de 

ir às aulas, apenas à de espanhol.  

 Caio diz que faz aulas de espanhol e começa a falar diversas palavras e 

frases nessa língua, mostrando como são escritas as palavras e suas 

diferentes pronúncias em cada país. Segundo ele, não tem aula junto com seu 

irmão porque “dá briga” - tem um irmão de quinze anos e uma irmã (acha que 

ela está na quinta série). Toda semana faz aula de lutherie, onde aprende a 

fabricar guitarras – nos semestres seguintes aprenderá a fabricar outros 

instrumentos. Também faz musculação toda semana e diz que gostaria de 
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fazer hidromassagem, mas que não pode voltar tarde do clube sozinho, pois “o 

mundo de hoje é perigoso”. Mas fala que gostaria de “desobedecer a essa 

regra” e andar à noite no parque.    

Caio diz que gostaria de trabalhar em trens, como supervisor 

operacional, mas que às vezes isso o confunde, porque ele sabe que fala muito 

sobre trem e metrô e gostaria de falar mais sobre outros assuntos, “sobre o 

mundo”. Gosta de ver os horários mundiais no seu celular para saber as horas 

das principais cidades do mundo e comparar com São Paulo. Em um dado 

momento, ele muda de assunto de repente e logo depois diz: “já estou 

mudando de assunto”, afirmando que é comum durante uma conversa ele 

mudar de assunto rapidamente.  

 

 

Entrevista com os pais  

 

A mãe conta que a gestação foi normal, porém ela teve pré-eclâmpsia 

(hipertensão). Houve um grande stress por parte dela, pois o marido estava 

com uma doença fatal – e veio a falecer quando Caio tinha seis meses de 

idade. Ele nasceu de cesárea, com 51 cm e 3,400 Kg. Segundo a mãe, era um 

bebê lindo e gordinho. 

 O desenvolvimento neuropsicomotor foi normal. A mãe percebia algo de 

diferente, já que Caio não repetia as brincadeiras – por exemplo, não batia 

palmas quando alguém o fazia na frente dele. Começou a falar as primeiras 

palavras antes de completar um ano, porém, com um ano parou de falar, e 

assim ficou até os três anos de idade – época em que a mãe conheceu seu 

atual marido, que hoje tem uma relação de pai e filho com Caio.  

 Quando tinha dois anos e meio, a mãe começou a estranhar a ausência 

de fala e recorreu a um pediatra e a um psicanalista. Estes diziam que, por 

decorrência de sua depressão, ela não havia infantilizado a criança, e “falavam 

em ego, superego...”. Aos três anos levaram Caio a um psicólogo, com quem 

fez terapia até os dez anos.  
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 Sua evolução foi muito lenta. Com três anos e meio voltou a falar 

palavras soltas - e as dizia corretamente -, mas repetia tudo o que os outros 

falavam (ecolalia). Fez testes de QI, que mostravam sempre que ele estava na 

média (um deles até deu acima da média). Os médicos diziam que Caio tinha 

um distúrbio emocional e que um dia ele iria “deslanchar”.  

Aos sete anos, o levaram a um foniatra, que “colocou os pingos nos is”, 

falando que Caio tinha núcleos psicóticos e núcleos autistas. Um médico o 

encaminhou a um geneticista, o qual disse que Caio tinha a “síndrome da 

fragilidade do cromossomo x”, o que, segundo a mãe, novamente a culpava 

pelas condições de seu filho. Aos 7, 8 anos fazia terapia com fonoaudióloga e 

psicóloga. Aos 14 anos, pela primeira vez, recebeu o diagnóstico de síndrome 

de Asperger.  

Desde pequeno Caio freqüentava a “escolinha”. Aos oito anos mudou de 

escola e entrou na 1ª série de uma escola regular, com doze alunos em sua 

sala. Repetiu a 2ª série porque não fazia provas (a professora dizia que ele 

tinha conhecimento da matéria, mas se recusava a fazer as provas). Quando 

começou a crescer foi aumentando a discrepância entre corpo e mente. Na 6ª 

e 7ª série, os colegas começaram a tirar sarro dele e, segundo a mãe, nessa 

fase Caio piorou. Falou que era infeliz e que não tinha amigos. Nessa época, 

os pais achavam que ele ia querer parar de estudar. Então, na 8ª série, o 

colocaram em uma escola voltada para a inclusão de deficientes (W.), da qual 

gostava muito e onde fez amigos. Nesse colégio ele se formou no ensino 

médio.   

Desde pequeno gostava muito de ônibus, depois passou a se interessar 

também por trem e metrô. Com 14 anos começou a andar sozinho para ir à 

escola. Os pais falam que Caio era muito rancoroso, mas foi aprendendo a 

reconsiderar. 

Hoje fala com poucos amigos dessa escola, os vê às vezes em seus 

aniversários. Tem memória muito boa, principalmente em relação a datas e 

direções, mas está sempre “voando”. Quando era pequeno fazia contas 

rapidamente (se falassem um dia do mês do ano seguinte, ele sabia dizer em 



 53 

que dia da semana cairia). Porém, isso foi se perdendo quando o médico falou 

para os pais não estimularem essa capacidade.  

Os pais querem que Caio trabalhe. Chegou a fazer um teste que mostra 

que ele tem interação verbal baixa, mas interação auditiva e espacial alta. Por 

isso acham que o ideal seria um trabalho que precise de pouca interação 

verbal. Hoje freqüenta uma Ong (P.), que faz inserção no mercado de trabalho. 

Recentemente, Caio se formou em espanhol e, neste ano, vai começar um 

curso de inglês. Ele também faz curso de lutherie - onde aprende a fabricar 

instrumentos musicais - e aula de violão. Caio tem vontade de aprender a 

dirigir, porém seus pais têm medo que ele não consiga se concentrar no 

trânsito, mas não descartam essa possibilidade.  

Os pais dizem que ele come muito, mas não gosta de comidas 

estranhas, não quer experimentá-las e é sistemático (come arroz em um prato 

e feijão em outro, não mistura comidas e tira todas as cebolas do feijão). É 

muito detalhista e obediente, tem dificuldade em dizer não, por isso os outros 

acabam se aproveitando dele. Caio vê muitos filmes repetidos e gosta de ficar 

sozinho. O pouco que conversa é com seus pais. Fala muita coisa que não tem 

a ver com o contexto.  

Os pais não acham que o filho passou por uma fase de adolescência, a 

não ser em relação ao sexo. Caio se masturbava na frente dos outros, ficava 

nu na frente da empregada. Segundo o pai, ele não tem malícia. Quando surgiu 

a curiosidade sobre sexo, os pais contrataram uma profissional do sexo, com 

quem ele teve sua primeira experiência sexual (a mãe relata ter sido a primeira 

vez que viu um olhar de malícia no filho). Caio não teve relação com outras 

mulheres. Ele diz que não tem coragem de se aproximar delas. 

Os pais dizem que aos 30 anos Caio deve estar mais próximo do 

normal. Eles o vêem trabalhando no futuro e, quem sabe, até morando sozinho. 
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Entrevista com Caio  

  

 Quando cheguei à casa de Caio para fazer a entrevista ele estava 

sozinho e dormindo. Perguntei a ele qual era o melhor lugar da casa para 

conversarmos e ele me mostrou seu quarto. Sugeri ficarmos na sala, por ser 

mais espaçosa, e ele concordou.  

Caio leu o termo de consentimento e o assinou, mas continuou olhando 

para o papel. Perguntei se ele tinha alguma dúvida e ele disse que não sabia o 

que era puberdade. Expliquei o significado de puberdade e novamente o 

objetivo da entrevista. Na seqüência ele disse: “Bom, a minha puberdade é 

assim...” e ficou em silêncio, não conseguindo dar continuidade à frase. Então, 

para facilitar, falei que eu faria a primeira pergunta.  

A entrevista durou aproximadamente duas horas, sendo finalizada com a 

abordagem de todos os temas propostos. 

 

  

A síndrome normal da adolescência de Knobel  

 

Retomando os dez sintomas destacados por Knobel (1985), que 

integrariam o que ele chama de síndrome normal da adolescência, farei um 

paralelo entre tais sintomas e a percepção que obtive da vivência da 

puberdade de Caio. 

 

1- Busca de si mesmo e da identidade 

 O fato de poder usar a genitalidade para procriar traz instabilidade à 

identidade adolescente e mudanças essenciais para a conquista da identidade 

adulta.  

 

O acontecimento do amadurecimento genital, 
psicodinamicamente considerado, junto com a reativação 
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de todas as etapas pré-genitais... da evolução libidinal e 
com a interação tumultuosa dos processos psicológicos 
básicos de dissociação, projeção, introjeção e 
identificação, irão estabelecendo, de uma maneira algo 
confusa no começo e mais estruturada depois, a 
personalidade mais ou menos definida. (Knobel, 1985, 
p.30).  

 

 A noção de si mesmo ou self concerne todas as etapas do 

desenvolvimento e se dá pelo conhecimento da individualidade biológica e 

social e do ser psicofísico. A adolescência teria como conseqüência o 

conhecimento do si mesmo, como um ser biopsicossocial.  

 O esquema corporal é a representação mental que a pessoa tem de seu 

corpo, que vai se constituindo desde os primeiros movimentos de dissociação, 

projeção e introjeção que permitem o conhecimento dos mundos interno e 

externo. O auto-conceito vai se formando e transformando conforme as 

opiniões dos indivíduos e grupos que fazem parte do ambiente social do 

adolescente, além de sua percepção de si, o que, consequentemente, vai 

internalizando um sentimento de identidade própria. 

 Na busca da identidade o adolescente tende a procurar situações 

favoráveis, por exemplo, a uniformidade, que lhe garante segurança. Muitas 

vezes ocorre uma busca por figuras negativas, mas concretas, ao que Erikson 

(1956) chamou de “identidade negativa”, pois é preferível ser indesejado a não 

ser nada.  

 Knobel (1985) identifica três tipos de identidade, que são adotadas 

sucessiva ou simultaneamente pelos adolescentes: as identidades transitórias, 

aquelas que são atuadas por certo tempo (como o machismo no rapaz); as 

identidades ocasionais, que dão frente a situações novas (um primeiro 

encontro), e as identidades circunstanciais, que levam a identificações parciais 

transitórias, as quais impressionam o adulto (quando o pai vê seu filho num 

contexto fora de casa, por exemplo, na porta da escola).  

 Segundo Knobel (1985), “a identidade adolescente é a que se 

caracteriza pela mudança de relação do indivíduo, basicamente com seus pais” 

(p.36). A separação dos pais torna-se necessária. “As figuras parentais estão 
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internalizadas, incorporadas à personalidade do sujeito, e este pode começar 

seu processo de individualização” (p.36).  

 Caio não fala muito da percepção que tem de si e de seu corpo. Quando 

perguntei que instrumentos musicais ele gostaria de tocar ele diz: “tem horas 

que eu lembro, tem horas que não”. Depois responde que seria o piano, mas 

não consegue responder o porquê. Muitas vezes parece não ter opinião 

própria, dizendo frases que ouviu de outras pessoas como se fossem suas e 

sem conseguir explica-las. Por exemplo, quando disse: “às vezes, todos nós 

temos que usar metrô, trem e ônibus, porque é obrigado”. Então perguntei por 

que é obrigado e ele respondeu: “é obrigado porque... O W., que é o pai da 

afilhada da minha mãe, falou pra mim que é obrigado a andar de metrô, trem e 

ônibus. Mas não pode andar todo dia se não quiser”. 

 Quando pergunto quais as mudanças que ele percebeu em seu corpo 

quando estava entrando na puberdade (e de quais gostou ou não), Caio tem 

dificuldade em responder e diz que só lembra “como a cara mudou”, pois era 

“cabeludinho”. Porém, Caio também fala que se olhava no espelho e tinha 

vergonha de sair com o cabelo penteado: “eu achava bonito, porém a minha 

cara com o cabelo penteado eu achei vergonhosa”. Caio diz que depois de 

mais velho começou a gostar de pentear o cabelo e que ele mesmo decide 

quando vai cortá-lo. Ele também diz que gosta de ser forte: “tem vezes que eu 

gosto de estar um pouco gordinho, mas na maioria dos dias eu não gosto de 

estar um pouco gordinho”. Essas falas mostram certa preocupação com a 

estética, que é comum na adolescência e importante para a exploração da 

identidade, já que o jovem precisa mostrar quem é também através de sua 

aparência.  

 Quando pergunto sobre as diferentes rotinas que ele teve - na infância, 

na adolescência e a de hoje – e de qual ele gosta mais, ele diz não ter 

preferência por nenhuma delas: “eu gosto de todas as rotinas”. Parece que 

Caio não consegue estabelecer uma diferença entre essas épocas em relação 

às mudanças vividas por ele, mas apenas pelas atividades do cotidiano (ir à 

escola, fonoaudióloga, psicóloga, andar de trem...).  
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 Sobre sua personalidade, Caio diz que não fala muito. Pergunto se ele 

gosta, ou não, de não falar muito e ele responde de forma um pouco confusa: 

“tem dias que eu não gosto de não falar. Assim, eu ando não falando nada 

porque... Eu não lembro quais as outras partes que eu fiz. Como por exemplo, 

eu gosto de pensar”. Porém, há uma percepção de si quando ele diz que fala 

muito sobre trem e metrô e que gostaria de falar mais sobre outros assuntos. 

Seja porque já ouviu isso de seus pais, familiares ou colegas, Caio parece 

formular um auto-conceito a partir dessas falas, fazendo uma autocrítica de 

seus interesses restritos.  

 

2- Tendência grupal 

 O espírito de grupo surge quando o adolescente, na sua busca da 

identidade, recorre à busca da uniformidade como comportamento defensivo. 

Há, então, um processo de identificação em massa, onde todos se identificam 

com cada um. O grupo parece ser inseparável e é constituído de regras em 

relação à moda, costumes e outras preferências. “As atuações do grupo e dos 

seus integrantes representam a oposição às figuras parentais e uma maneira 

ativa de determinar uma identidade diferente da do meio familiar” (Knobel, 

1985, p.37).  

Dessa forma, a dependência aos pais vai sendo transferida ao grupo e, 

mais tarde, ocorre uma separação desse grupo para formar a identidade 

adulta. É ao grupo que o adolescente recorre para ajudar na formação de sua 

identidade, submetendo-se a um líder (que exerce o papel de seus pais), ou 

sendo ele próprio esse líder.  

Pelo relato de Caio e de seus pais, percebemos que ele não faz e nunca 

fez parte de um grupo com essas características de grupo adolescente. Ele diz 

que gostava dos colegas da escola em que estudou no colegial, que 

conversava e brincava com eles, porém não participava de um grupo que o 

identificasse e do qual ele se sentisse pertencente. Porém, Caio demonstra 

gostar mais dos colegas do colégio W. (especial) do que da escola anterior 

(regular), em que os alunos “zombavam” dele e, segundo os pais, onde ele se 

sentia infeliz. Isso mostra que, de certa forma, Caio se sentia mais pertencente 
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ao grupo do colégio W., pois neste foi possível uma maior interação com os 

colegas e, provavelmente, suas diferenças eram aceitas mais facilmente. 

Ainda hoje seus programas de fim de semana são com os familiares. 

Tem pouco contato com os amigos do colégio, apesar de dizer que tem 

vontade de encontrá-los mais vezes. Quando pergunto por que ele não 

conversa mais com esses amigos, ele diz: “eu não converso com eles porque 

eu sempre fico falando a mesma palavra todo dia” (se referindo aos trens). 

Essa fala mostra que Caio tem certa percepção de que a restrição de seus 

interesses afeta o relacionamento e a interação com seus colegas.  

 

3- Necessidade de intelectualizar e fantasiar 

 São formas típicas do pensamento do adolescente. Pela necessidade de 

renúncia ao corpo infantil, ao papel e aos pais de infância e à bissexualidade 

dessa identidade, o adolescente sente certo fracasso em relação à realidade 

externa, recorrendo ao pensamento para compensar as perdas internas. As 

fantasias conscientes e a intelectualização servem como mecanismos 

defensivos frente a essas situações de perdas inevitáveis. 

 Essa fuga no mundo interior permite um reajuste emocional, que, 

segundo Knobel (1985), “leva à preocupação por princípios éticos, filosóficos, 

sociais, que muitas vezes implicam formular-se um plano de vida muito 

diferente do que se tinha até esse momento” (p.39). É nesse momento que o 

adolescente passa a escrever poemas, músicas, a se interessar pela literatura, 

arte, política etc. 

 Segundo Fordham (1976), o mundo interno do autista se desenvolve de 

modo incipiente, ficando impedidas a possibilidade de fantasiar e a capacidade 

de simbolizar. A partir da entrevista, não percebi em Caio a preocupação por 

princípios éticos nem a necessidade de intelectualização. Em certo grau, ainda 

que com dificuldades e contradições, apareceu a fantasia em relação a planos 

de vida. Quando pergunto como ele se vê daqui a dez anos, diz que gostaria 

de morar sozinho, mas logo depois diz que vai morar sempre com os pais. 

Também fala que se imagina sendo cantor, mas que “tem dias que quero ser 

cantor, tem dias que não”, e que também gostaria de ser maquinista ou 
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trabalhar em caixa de supermercado. Caio não consegue pensar no seu futuro 

daqui a vinte anos, dizendo que está muito distante. Ele fala apenas de seus 

planos para o ano que vem, como trabalhar para sua mãe no computador, 

fazer um curso de inglês e namorar.  

 O recurso verbal é fundamental para expressar esse tópico, portanto a 

percepção da necessidade de intelectualizar e fantasiar pode ter sido 

prejudicada, visto que tais habilidades não foram apresentadas por Caio.  

4- Crises religiosas 

 A entrevista não abordou esse assunto e Caio também não falou sobre 

suas crenças religiosas.  

 

5- Deslocalização temporal 

 Segundo Knobel (1985) o adolescente vive com certa deslocalização 

temporal, convertendo o tempo em presente e ativo, na tentativa de manejá-lo. 

Ao mesmo tempo em que há diversas urgências, também há muitas 

postergações. É durante esse período que a dimensão temporal vai adquirindo 

características discriminativas, havendo ainda uma dificuldade em distinguir 

presente, passado e futuro – assim como externo/interno e infantil/adulto.  

O autor refere-se à existência de três tempos: um tempo existencial (o 

tempo em si), um tempo vivencial ou experiencial e um tempo conceitual. 

“Como defesas, o adolescente espacializa o tempo, para poder manejá-lo 

vivendo sua relação com o mesmo como um objeto”, e “quando se nega a 

passagem do tempo, pode-se conservar a criança dentro do adolescente como 

um objeto morto-vivo” (p.43). Knobel (1985) afirma que isso está relacionado 

com o típico sentimento de solidão dos adolescentes, que em alguns períodos 

se retraem e se isolam em seus quartos. É a partir do reconhecimento do 

passado e da formulação de projetos de futuro com a elaboração no presente 

que se supera grande parte da problemática da adolescência.  

Como já foi citado, Caio tem dificuldades em falar do futuro, pois não 

consegue se projetar daqui há dez ou 20 anos. Para ele é mais fácil falar de 

planos para um futuro próximo. Em relação ao passado, Caio tem ótima 
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memória. Lembra dos fatos, dos nomes de pessoas e lugares de sua infância e 

das datas (dia, mês e ano) em que tais fatos ocorreram. Parece gostar de falar 

do passado, pois relembra com freqüência as histórias que aconteceram com 

ele, enfatizando sempre o tempo cronológico. 

 

 

6- Evolução sexual manifesta 

 No adolescente se observa uma evolução do auto-erotismo à 

heterossexualidade, havendo uma oscilação entre a atividade masturbatória e 

o exercício genital (mais de caráter exploratório e preparatório do que 

procriativo). Enquanto começa a aceitar sua genitalidade, o adolescente inicia a 

busca por um parceiro, começando os contatos superficiais e os carinhos. Para 

Knobel (1985), é ao tentar recuperar a bissexualidade perdida que se opta pela 

masturbação: “quando a moça ou o rapaz se masturbam reconstroem com uma 

parte de seu próprio corpo o sexo que não têm” (p.49).  

Em relação ao namoro, Caio parece permanecer na infância quando diz 

que só quer namorar no ano que vem e, ao perguntar-lhe o que seria bom fazer 

com a namorada, responder: “poderíamos ir no cinema, poderíamos ir numa 

sorveteria” e “eu poderia ir nos brinquedos com ela”.  

Caio não relatou nada sobre sua sexualidade, porém sua mãe contou 

que ele se masturbava na frente dela e de outras pessoas, sem qualquer 

discriminação de certo e errado. E foi apenas com a interferência dos pais que 

ele deixou de se masturbar em público, fazendo-o agora sozinho em seu 

quarto. Percebendo o interesse de Caio pela sexualidade, os pais decidiram 

levá-lo a uma profissional do sexo, com quem ele teve relação sexual pela 

primeira vez. Os pais dizem que o filho não teve relação com outras mulheres e 

que ele diz não ter coragem de se aproximar delas.  

Dessa forma, o auto-erotismo de Caio continua preponderante em 

relação ao exercício genital, o que demonstra a pouca evolução em relação à 

sexualidade, característica fundamental da passagem pela adolescência, e 

contribui para a permanência em seu próprio mundo, já que o outro não é 

necessário para se obter prazer.  
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7- Atitude social reivindicatória 

 A entrevista não abordou esse assunto e Caio não falou sobre reformas 

sociais e atitudes reivindicatórias. No nosso primeiro encontro, ele apenas 

mencionou que gostaria de burlar uma regra de seus pais e andar à noite no 

parque, mas que não o faz porque “o mundo de hoje é perigoso”, ou seja, 

apesar de pensar em desobedecer à regra, não o faz, pois está atrelado às 

atitudes e conceitos de seus pais. 

 

8- Contradições nas manifestações de conduta 

 A conduta do adolescente está dominada pela ação. Ele não pode 

manter uma linha de conduta rígida, permanente e absoluta. Como sua 

personalidade é permeável, onde os processos de projeção e introjeção são 

intensos e variáveis, sua conduta também não pode ser determinada. Por isso 

Knobel (1985) fala da “normal anormalidade”, afirmando que “o neurótico 

obsessivo, o autista, o adolescente com difusão de personalidade, mostrar-nos-

ão características estabilizadas de conduta num nível patológico” (p.55).  

 A rigidez de conduta é típica da síndrome de Asperger, que tem como 

um de suas características a insistente preocupação com interesses 

estereotipados e restritos de interesses – presente em Caio quando ele diz: “a 

minha conversa é muito repetitiva” e “eu só fico interessado em trem”, 

conhecendo o ano de operação, a origem e a voltagem de cada tipo de trem. 

Outra característica desta síndrome é a adesão inflexível a rotinas e rituais 

específicos e não funcionais – explícita em Caio, quando ele conta que anda 

todo dia de trem, fazendo sempre o mesmo percurso, e quando sua mãe relata 

que ele não coloca diferentes comidas no mesmo prato, tendo que ter um para 

o arroz, outro para o feijão etc.  

  

9- Separação progressiva dos pais 

 Knobel (1985) diz que a intensidade e qualidade da angústia com que o 

adolescente se dirige à relação com os pais e a separação deste é influenciada 
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pela forma como foi realizada e elaborada a fase genital prévia do indivíduo. “A 

presença internalizada de boas imagens parentais... permitirá uma boa 

separação dos pais, um desprendimento útil, e facilitará ao adolescente a 

passagem à maturidade, para o exercício da maturidade num plano adulto” 

(p.57).  

 Caio tem uma independência relativa dos pais, pois anda de trem 

sozinho, freqüenta academia, faz diversos cursos (e é ele quem os escolhe), 

está em busca de um trabalho etc. Porém, é dependente dos pais no sentido 

de não conseguir se projetar no futuro, pensando que continuará morando com 

sua família no futuro, e de depender dos pais para ter uma relação sexual com 

uma mulher. Caio parece não se incomodar com esse fato, vivendo de forma 

tranqüila com essa condição de sua fase de desenvolvimento.  

Segundo os pais, Caio é muito ingênuo e não consegue dizer “não” às 

pessoas, as quais, por isso, se aproveitam dele. Sendo assim, os pais ainda 

precisam ditar certas regras típicas da infância, como “não conversar com 

estranhos”. Caio tenta obedecer a essa regra, mas parece não se apropriar do 

porque dela quando diz: “eu não converso com ninguém que eu não conheço. 

Eu procuro ficar na minha. Mas de conversar com alguém eu me arrependo 

muito”, mas não consegue explicar porque se arrepende. Parece que Caio não 

contesta seus pais, assim como foi relatado por Bastos, Monteiro e Ribeiro 

(2005): “No caso dos adolescentes diagnosticados como autistas e psicóticos, 

raramente observamos condutas próprias à adolescência, tais como o 

desligamento da autoridade dos pais e a contestação de seu saber” (p.185). 

 

10- Constantes flutuações do humor e do estado de ânimo 

 O processo identificatório da adolescência é acompanhado por 

sentimentos de depressão e ansiedade.  A intensidade da expressão destes 

fenômenos dependerá da qualidade e da quantidade da elaboração dos lutos 

pela perda de objetos. A partir da entrevista, não pude perceber em Caio 

características de alterações de humor. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A indagação inicial deste trabalho se referia à questão do autismo após 

a infância, ou seja, qual é o futuro dessas crianças autistas e por que há tantos 

estudos sobre seus primeiros anos de vida e tão poucos sobre o decorrer dela? 

Questionava quais eram as saídas possíveis para o autismo. Segundo Nominé 

(2001), “a posição autista interroga o fundamento das relações do sujeito com a 

fala e com a linguagem. O autista é alguém que parece desinteressado daquilo 

em que, em geral, nós estamos sobretudo confiantes, ou seja, que nós somos 

seres dotados de linguagem” (p.11). Então, Como uma criança que não fala - 

ou o faz de forma ecolálica -, que não se comunica com o outro e que está 

limitada ao seu próprio mundo, poderia crescer num mundo banhado pela 

linguagem?  

A partir dessas questões, decidi focar meu estudo na puberdade, visto 

que está é a etapa seguinte à infância e na qual o indivíduo começa a perder o 

estatuto de criança dependente para, no futuro, se tornar um adulto 

independente. Essa passagem do infantil para o adulto é permeada pela 

adolescência, fase repleta de mudanças físicas e psíquicas e de 

questionamentos e descobertas, principalmente em relação à identidade e à 

sexualidade. Foi muito difícil estudar o tema da adolescência no autismo, pois 

não há muitos trabalhos que abordem essa questão.  

Também encontrei algumas diferenças em relação ao diagnóstico de 

autismo, como explicita Nominé (2001): “qualifica-se de autistas sujeitos que 

absolutamente não falam, que não respondem de nenhuma maneira ao 

chamado, mas qualifica-se de autistas também sujeitos predominantemente 

tagarelas, sujeitos que recitam listas impressionante de palavras, de números 

de telefone, de nomes de lugares, de capitais etc” (p.12). Visto que a psiquiatria 

diagnostica com base nos sintomas manifestos, enquanto a psicanálise o faz a 

partir dos mecanismos mentais e da transferência, muitas crianças que 

recebem o diagnóstico médico de autistas são pensadas pela psicanálise como 

psicóticas. Ainda dentro da psicanálise há contradições, pois alguns autores 
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tratam o autismo como uma psicose infantil, enquanto outros os diferenciam 

como sendo estruturas diferentes. 

 Tendo como referência o caso estudado, pude perceber que a vivência 

da puberdade de Caio ocorreu de forma muito particular, onde muitos aspectos 

da adolescência não estiveram presentes, ou apareceram minimamente, e não 

de forma intensa como nos adolescentes em geral. Pareceu-me estar incipiente 

nele uma busca pela identidade, havendo certa dificuldade na formulação de 

um auto-conceito. Em relação à sexualidade, Caio parece permanecer na 

puberdade e não entrar na adolescência, pois mantém uma experiência auto-

erótica, na qual a atividade masturbatória é predominante às experiências 

genitais com um parceiro.  

Porém, deve-se ter em vista que a análise dessas experiências de Caio 

é parcial, pois está atravessada pela minha percepção de seu relato, ou seja, 

não compreende totalmente a vivência em si de sua adolescência. Além disso, 

o uso da entrevista semi-dirigida, com o propósito de Caio ficar mais livre para 

falar de suas experiências, deixou uma lacuna em algumas questões da 

adolescência. Talvez tivesse sido mais adequado nesta pesquisa fazer 

perguntas mais dirigidas, para abarcar todas essas questões, porém, dessa 

forma, também se perderia muito da espontaneidade de Caio e da 

compreensão de seu modo de ser, já que mudar de assunto de repente e ter 

dificuldade para falar de si (principalmente dos aspectos psicológicos) fazem 

parte de suas características e, consequentemente, influenciam muito no seu 

relacionamento com o outro.  

 A partir deste trabalho, percebi que as diferenças de diagnóstico do 

autismo acabam por limitar o diálogo entre as diversas áreas que o estudam. 

Muitas dessas contradições se dão pelo fato de, apesar da enorme quantidade 

de pesquisas realizadas sobre o tema, só haver hipóteses sobre a causa do 

autismo e nenhuma comprovação. Como diz Freire (2002): “Eis aí, na 

realidade, o autista como a alteridade absoluta de nosso saber, autista, 

portanto, como limite de nosso saber, saber demasiadamente calcado não na 

insondável decisão do ser, mas na busca da causalidade” (p.89). 
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 Em função da dificuldade em se descobrir as causas – pois é provável 

haver diversos fatores que facilitem ou desencadeiem o autismo – desse 

distúrbio que, por alguma razão, impossibilitou ou interrompeu o 

desenvolvimento da criança, penso que é fundamental o investimento em um 

tratamento que busque iniciar ou retomar esse desenvolvimento, a partir da 

suposição de que ali pode emergir um sujeito, que fale, que demande, que 

deseje.  

Outra questão importante que este trabalho me suscitou foi em relação à 

intervenção precoce, com bebês e seus pais – e também com pediatras. Visto 

que o quanto antes esse bebê receber atenção e cuidado, e seus pais 

informações e apoio, melhor será o seu desenvolvimento, acredito que a 

intervenção precoce deva ser de extrema relevância para a constituição do 

sujeito nos casos de distúrbio global do desenvolvimento.  

 Ao final deste trabalho, percebo que esse tema está embrionário e que é 

preciso haver mais estudos sobre esses jovens, assim como a convivência com 

eles, para que possamos entendê-los e aceita-los melhor.  
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ANEXOS 



  

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Pesquisado em duas vias 

 
 
 

São Paulo, ________________________________________ __ 
 
 
 
 

 Eu, ___________________________________________   portador do 

R.G.:________________________ aceito participar de forma livre do Projeto 

de Pesquisa denominado Vivendo a puberdade: a experiência de um jovem 

com síndrome de Asperger . O objetivo dessa pesquisa é de verificar como o 

jovem com síndrome de Asperger percebe sua vivência pela puberdade. A 

minha participação irá auxiliar a atingir os objetivos, mas gostaria de deixar 

claro que a qualquer momento tenho direito de abandonar a pesquisa ou não 

querer mais participar sem qualquer dano ou ônus. 

 Declaro estar ciente que os dados irão ser usados de forma ética e 

apresentados em eventos científicos sem a nossa identificação. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura 

 

_______________________________ 

Prof.a Dr.a Ana Laura Schliemann 

CRP 06/33143-0 

R. Monte Alegre, 984  

São Paulo - São Paulo 

11. 3670.8320 

 

______________________________ 

Daniela da Camara Alves Pinto 

São Paulo – São Paulo 

11. 3670.8320 



  

Roteiro de entrevista com os pais  

 

- Como foi a gestação e o parto? 

- Como foi o período da primeira infância? (Vivência na escola).  

- Quando começou a falar? Como era a fala? 

- Perceberam sua entrada na adolescência? Como foi para ele e para 

vocês? 

- Como é o relacionamento com a família e com os outros? 

- Como percebem sua sexualidade? 

- Como é sua vida atual? Estuda? Trabalha? Tem amigos? 

- Percebem diferenças na vivência da adolescência do filho em relação 

aos jovens de sua idade? Quais? 

- Como vêem seu filho daqui a 10 anos? Como vêem seu futuro? 



  

Roteiro de entrevista com Caio  

 

- Como é sua vida atualmente? O que faz durante o dia e aos fins de 

semana? 

- O corpo é um quando a gente é criança e hoje, que você é adulto, é 

outro. Quais as diferenças que você percebe em seu corpo. 

- Como é a sua rotina hoje? Sempre foi assim? Como era antes? 

- Como é o relacionamento com seus pais? 

- Você tem amigos?  Se sim: Quando os vê? O que fazem juntos? Se 

não: Gostaria de ter? Por que não tem? 

- Você tem namorada? Se sim: Como é seu relacionamento com ela? Se 

não: Gostaria de ter? 

- O que você mais gosta de fazer? O que não gosta de fazer? 

- Que característica sua que você mais gosta? E qual gosta menos? 

- Você consegue imaginar o que estará fazendo daqui a dez anos? Onde 

estará morando? Com quem? 

- Você gostaria de trabalhar? Fazendo o quê? 


