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O que se pode contar?

 Etiologia
 Impasse: causa e tratamento
Deficiência física? Deficiência mental?
Políticas públicas

 
 

 Transtorno do Espectro Autista - 
AutismoS

 

 Fenômenos marcadores para a clínica 
médica 
Dificuldade para interagir socialmente
Comportamentos restritivos e repetitivos 

(estereotipias)
Dificuldade na comunicação 
 



Psicanálise

Teoria Freudiana, 
Lacaniana, casos 
clínicos e 
depoimentos 
autobiográficos

Cada caso clínico 
agrega ao saber 
teórico

 Fundamentos 
próprios sobre o 
autismo, mas 
dialoga e 
considera as 
demais áreas de 
investigação

 
 



Psicanálise

Estrutura Psiquica 
– diferente de 
patologia

Tratamento 
possível – ao invés 
de cura

 Família ativamente 
participante

 
 



Simbólico
Imaginário

Real

Psicanálise Os 3 registros da subjetividade

Sem sentido

Falta de representação

Ligado à função da 
linguagem

Significante

Ideais introjetados pelo 
Outro

Conteúdo da fantasia
Sentido



O que está em jogo?

 Neurose
 Falta
 Significa

nte
 Simbólico

 
 

 Autismo
Excess

o
 Signo
Real

 
 



O que está em jogo?

 Corpo
 Furos
Agitação
Busca de contorno

 
 



 Regulação
Busca de 

padrão
Repetição
 Sistematiza

çao

 
 



 Abstração
 Suposição/ Adivinhação
 Ironia
 Humor
 Ambiguidade
 Faz de conta

 Memorização por imagem
 Observação de detalhes
 Fala separada do afeto
 Fala do que vê

Dificuldades Facilidades

Linguagem



Tratamento

 Um a Um
Encontro – o saber está no 

sujeito
Analista guia
Produção singular
 Inversão de lógica

 
 



Que possamos continuar a 
nos surpreender e aprender 

com os sujeitos autistas.

Obrigada!
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