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RESUMO 

 

O presente texto tem como objetivo apresentar uma breve constituição da clínica psicanalítica 

com pacientes autistas. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura com enfoque lacaniano 

na metáfora do estádio do espelho, uma vez que, para alguns psicanalistas, o transtorno do autismo 

é anterior a esse período metafórico. Diante disto, a formação psíquica da dimensão do simbólico 

e da linguagem está correlacionada a esse tempo durante o desenvolvimento da criança.  

 

Palavras-chave: autismo, atendimento clínico, psicanálise lacaniana, estádio do espelho. 

 

 

Copyright © 2018. 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License 4.0. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
mailto:carenss224@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 27.05.2018 

 

Carine Santos 2 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

O SILÊNCIO QUE FALA 

 

Atualmente o autismo, denominado como Transtorno do espectro autista (TEA) integra 

várias classes, que são consideradas como subgrupos. A partir dos sintomas comportamentais e 

cognitivos que estas classes poderão ser diagnósticas como: O transtorno autístico, o de Asperger, 

o desintegrativo da infância, o transtorno invasivo do desenvolvimento (TID) e o transtorno global 

do desenvolvimento não especificado, também conhecido como autismo atípico. (ZANON, 

BACKES, BOSA, 2014) 

Diante de toda essa nosologia, pensando no trabalho com a criança autista, Stafan (1998), 

elucida que a psicanálise, diferentemente da abordagem comportamental, terá sua prática clínica 

partir das dimensões dos aspectos psíquicos que interferem no desenvolvimento dessa criança, 

visto que se trabalhará com a subjetividade, permitindo um espaço para o interesse desta criança 

ser explorado e ampliado, além de que este paciente infantil possa mergulhar nos seus sentimentos. 

Assim, esta prática clínica possibilitará a implicação da subjetividade do autista emergir. 

Freire (2012), evidencia que ainda não se sabe exatamente o fenômeno que o termo autismo 

refere-se, diante disso, salienta que o analista não deve reduzir o sujeito as classificações como 

justificáveis aos fenômenos apresentados, ou seja, é não desconsiderar o ser, o sujeito. Em vista 

disso, o trabalho clínico com o autista, na perspectiva da psicanálise, levanta debates entre os 

psicanalista, em razão de que para uns o autismo está no campo das psicoses, em decorrência de 

que alguns fenômenos apresentados na clínica estão presentes na estrutura das psicoses, como as 

alucinações. Enquanto para outros analistas, como por exemplo, Jerusalinsky, que considera o 

autismo como uma quarta estrutura clínica. Vale ressaltar, que a psicanálise atua a partir das três 

dimensões de estruturas clínicas, sendo elas, neurose, psicose e perversão.  

A autora citada acima, destaca que as questões relacionadas ao corpo no autismo, difere das 

psicoses, pois no primeiro termo, existe um modo peculiar de invasão de gozo pleno, também 

havendo singularidade para lidar com a linguagem, visto que está separada do corpo, e diante destas 

dificuldades não haveria relação do corpo com o objeto a, pois é objeto sem forma. Já na psicose, 

o delírio ocorre implicações do campo do imaginário no corpo e o gozo estaria relacionado como 

efeito da língua/ linguagem sobre o corpo.  

Em relação a linguagem, está, faz parte da dimensão do simbólico, que está relacionada a 

metáfora do estádio do espelho e na psicanálise lacaniana, hipotetiza que o autismo é anterior a 

essa metáfora. Como apresentado anteriormente um dos fenômenos clínicos da psicose no autismo 

é a alucinação, em vista disso, para alguns analistas, esse fenômeno é em decorrência das 

implicações da relação da linguagem com o corpo devido a intrusão do objeto (língua/alucinações) 
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e como não pode ser nomeado por causa da fixação na anterioridade ao estágio do espelho, está 

intrusão acarreta que os ouvidos sejam tapados porque “a língua lhe está gritando todos os 

equívocos possíveis” (FREIRE,2012, p. 2)  

Em resumo, a clínica psicanalítica com autista possibilita que este seja implicado na sua 

subjetividade, além de viabilizar supostamente o contato com essa linguagem e este corpo que tem 

implicações, interrupções e fixações. Assim, trabalhando clinicamente com este “algo” que lhe é 

invadido, tentando uma estabilização das implicações entre a língua e o corpo.   
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