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Este artigo surgiu do ateliê sobre Autismo e psicose que sustentamos em Trilce/Buenos 
Aires. O estado atual de trabalho é tentar avançar em algumas questões sobre a crescente profusão 
de casos – ou diagnósticos – de autismo, e sua relação com a realidade política e social que domina 
o Ocidente após a Segunda Guerra Mundial.1 

Será coincidência que tanto Kanner como Asperger tenham nascido na Áustria no início do 
século passado e publicaram suas primeiras descrições no final da guerra? A simplificação da língua 
alemã de acordo com as necessidades de fazer entender as ordens2, como a pretensão vigente – 
imposta na América do Sul – de impedir a utilização efetiva das variantes linguísticas locais à custa 
de um "espanhol neutro", acaso não afetaram a produção de autismos, atendendo ao falar 
“verboso”3 que os caracteriza? 

A explosão estatística de diagnóstico de casos que se enquadram no chamado espectro 
autista contrasta com a dificuldade para cernir esses diagnósticos em categorias estáveis, o que é 
verificado nas modificações que foram se produzindo nas sucessivas edições do DSM.4 

Constatamos que dois fenômenos clínicos dominam as descrições dos casos de autismo: 
alterações de linguagem e laço com os outros, este último conotado por dificuldades ligadas ao 
corpo – olhar, expressão, postura, gestos, jogo. Situamos nossas perguntas na imbricação entre a 
linguagem e a ereção do corpo, articulação específica do homem. 

 

O autista e sua mãe 

Após sua comunicação inicial em 1943, Kanner publica, em 1950, um livro com um título 
tão curioso quanto sugestivo: Em defesa das mães.5 Não é necessário abordar plenamente a sua 
leitura para advertir que se tratava de retraçar um caminho que levou a extremar acusações sobre o 
desempenho das mães: colocar em questão o desejo da mãe, seja por excessivo ou ausente, foi, 
claramente, uma deriva teórica tão atraente quanto precipitada. 

                                                 
1  Artigas-Pallares, Autismo 70 anos depois de Leo Kanner e Hans Asperger. Rev. Asoc. Esp. Dados Psiqu. Nª 
32, Espanha 2012 
2  V, Klemperer. LTI (Língua tertium Imperirum). Alcmania, 1947. 
3  J. Lacan, conferência de Genebra, 1975. 
4  Autismo... Op. Cit. 
5  Leo Kanner, Em defesa das mães, como criar crianças, apesar dos mais "fervorosos" psicólogos, Hormé, Bs 
As, 1974 
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Com efeito, quando se trata de mulheres melancolizadas, ou que padecem de uma psicose 
pós-parto, ou para aquelas que são francamente psicóticas, ou para aquelas em que o chamado 
desejo materno não tinha sido convenientemente colocado em jogo, o produto de uma criança 
autista parecia tão claro resultado como o de umas simples regras de três.  

Mas a casuística excede em muito uma eventual relação com uma patologia severa nas 
mães, como nos tempos de Freud a perversão paterna era em muito superada, estatisticamente, 
pelos casos de histeria.  

Portanto, há uma pergunta, parafraseando Freud sobre o que quer uma mulher: o que deve 
desejar uma mãe? E como deve tornar efetivo esse desejo? 

Freud, em resposta à carta de uma mulher que o consultava como uma mãe, anuncia que 
"faça o que faça o fará mal." Mas há maneiras e maneiras de fazê-lo "mal", e não é indiferente que 
haja ou não haja uma pergunta sobre isso. 

Além de "fazê-lo-mal”, o desejo de uma mãe não pode ser isolado da época em que ela é 
considerada como tal. É que o desejo-da-mãe, embora possa ser lido em cada caso particular, 
responde às condições da época, uma vez que não é uma questão de abordar o singular de cada mãe, 
mas os avatares do que em nosso campo chamamos o Desejo-do-Outro, como lugar na estrutura e 
como um lugar estruturante. Uma mãe, em qualquer caso, ocupa ou encarna esse Outro lugar 
primordial, e esse lugar é condicionado e modelado pela época. 

Se a cultura ocidental se sustenta na proibição do incesto, é necessário tanto que o desejo 
incestuoso esteja em jogo como que não seja consumado. Para colocá-lo simplesmente, o desejo 
incestuoso da mãe6 – reintegrar o produto – deve estar presente para investir o filho como o que à 
mãe falta, e deve ser não inconsumado para que o filho entre no mercado da cultura como um 
sujeito – e não permaneça como objeto.  

Na sociedade de hoje, dominada pela mídia/meios de comunicação e conectividade 
cibernética, domina o ideal de transparência da informação: tudo seria factível de ser conhecido, e 
cada pergunta corresponderia a uma resposta que, mais cedo ou mais tarde, estará disponível. Um 
exemplo deste ideal era a fantasia de que no genoma humano iriam encontrar todas as chaves da 
vida e da morte, da saúde e da doença, da normalidade e das aberrações; também se esperava poder 
isolar tanto o gene do autismo como o da homossexualidade – aqueles que "ainda” não haviam sido 
revelados pelo genoma. 

Claude Levi-Strauss considerou7que "...o incesto aproxima termos destinados a estarem 
separados: o filho se junta à mãe, o irmão à irmã, bem como, contra o esperado, a resposta consegue 
aderir à pergunta”. 

Esta caracterização não banal do incesto é tomada em termos lógicos como fantasma da 
transparência por Jean-Ives Girard8, a propósitoto de um mundo maquínico em que se produziria a 
evacuação do sujeito devido ao fato de que as máquinas poderiam responder a todas as perguntas. 
Mas esta pretensão surge de uma impostura, posto que uma pergunta não tem necessariamente uma 
resposta. A partir dos teoremas da incompletude de Gödel se coloca uma opacidade do saber, uma 
limitação fundamental e absoluta do conhecimento; a ideia de incompletude recebeu, como uma 
tentativa de refutá-la, o argumento de que se trata de uma carência, de uma falta, de uma 
insuficiência, como se fosse uma falta de vitaminas. Superada essa falta poderia se saber tudo. Para 

                                                 
6  H. Yankelevich, Sobre o que as pessoas autistas nos ensinam sobre a função da palavra, em S. amigo, 
paradoxos clínicos da vida e morte, Homo sapiens, Rosario, 2003. 
7 C. Levi-Strauss, Elogio de la Antropología, Caldén, Bs. As. 1976.

   

8  J-I. Girard O Fantasma do Transparência, Ed on-line. Marseille 2010. 
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Girard esta resposta se explica pela pregnância de posturas ideológicas fundamentalistas: "tudo 
deve poder saber, tudo deve se poder traduzir". Se trata de um todo que leva ao totalitarismo, 
mesmo nas ciências. 

Acaso esta afirmação totalitária de consumar o incesto entre as perguntas e as respostas não 
incide na produção de autismo? O autismo é estranho a este ideal de transparência ou será, em vez 
disso, o seu produto consumado? 

 

            Autismo na sociedade 

 

Em dezembro 2018, em Amsterdã, em frente ao Museu de Hermitage, erigiu-se uma 
escultura intitulada Absorvido pela luz (Absorbed by light), concebida por Gali May Lucas, uma 
artista britânica9; ela explica a intenção com que compôs sua obra desta forma: "... , escolhi criar 
algo que era instantaneamente reconhecível na realidade, quase literal, mas inquietante ao mesmo 
tempo". Trata-se de três figuras humanas em tamanho natural, sentandas em um banco em frente ao 
Museu, deixando entre duas delas e a terceira um espaço para que, quem o desejasse, poderia 
participar dessa obra sentando-se também. As figuras são iluminadas com um tom branco, que 
impacta principalmente seus rostos, pela luz que surge a partir de seus telefones celulares. Que tipo 
de luz é esta luz, que luz absorve esses corpos inertes que tornam quase anacrônico o Museu em 
frente ao qual eles se encontram? Acaso esta obra não ilumina um traço autístico de nossa sociedade 
globalmente hiperconectada em uma paradoxal desconexão radical? 

Daniel Temmet, em seu livro autobiográfico10 Nascido em um dia azul, relata que "há 
momentos, justo antes de dormir, nos quais minha mente se enche de repente de luz branca, em que 
eu só posso ver números – centenas, milhares deles – passando rapidamente na frente dos meus 
olhos. A experiência é linda, tranquilizadora". 

Será que a luz branca, a luz das telas dos cada vez mais sofisticados telefones, nos propõem 
um outro tipo de incidência que aquela da luz solar? 

Sabemos que o que podemos perceber visualmente resulta de um fragmento do espectro de 
luz, com algumas variantes individuais mínimas. O que vemos, quando podemos ver, não é luz, mas 

                                                 
9  https://amsterdamlightfestival.com/en/artworks/absorbed-by-light    

10    DanieL Temmet, Nascido em um dia azul: memórias de um gênio autista, Ed. Sirio, 2018 Espanha. 
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o que ele ilumina – centenas de anos de trabalho levou artistas plásticos a circunscrever e fazer 
visíveis os efeitos da luz. Não vemos a luz, mas o seu impacto sobre o objeto que se imterpõe. É a 
função de tela o que Lacan11 tematiza como a esquize do olho e olhar. 

Mas Daniel Temmet nos diz que ele vê "na luz", naquela luz branca, e não através da luz. 
Separar a luz dos objetos que se tornam visíveis graças a ela é uma operação à qual podemos 
atribuir o termo genérico de "filtragem". 

Assim como é necessário filtrar, separando a imagem das letras para ser capaz de ler, é 
necessário filtrar a incidência da luz, a fim de ver. O mesmo acontece com relação ao audível. 

Tomemos o caso de transmissões de rádio, sejam moduladas em amplitude ou frequência. 
Para ouvir é necessário distinguir entre a onda transportadora e o conteúdo agregado, e sempre 
haverá um barulho proveniente da onda portadora que entrará na cena como um resíduo da 
transmissão. Distinguir entre ruído e conteúdo envolve uma operação de filtragem. De fato, 
sistemas como o Dolby na gravação envolvem filtragem, por compressão e codificação. 

Jacqueline Léger, 12 numa entrevista em 2015, relata eventos em sua vida em que as letras 
escritas foram apresentadas a ela de uma forma particular: "conhecia as letra, mas não entendia o 
que estava lendo". Isso ocorria em um momento em que se a acreditava surda, porque ela não falava 
ou reagia à palavra de seus próximos. Como afirmado em outros testemunhos de autismo, ela não 
sabia que a linguagem poderia servir para se comunicar. Ocorreu que, em uma ocasião, que não foi 
qualquer porque tratava-se de um texto no qual se fazia uma referência a alguém que tinha o mesmo 
nome que o seu, afirma que “as palavras de repente saltaram em meu rosto e eu soube o que era 
ler." Algo do nome que nomeia (patronímico) tinha sido posto em jogo e com isso as palavras foram 
destacadas da imagem, tornadas legíveis. 

Esta imagem das palavras saltando em sua cara, golpeando o corpo, se contrapõe com uma 
outra imagem, que ela – por sugestão de um neurologista – qualifica de sinestesia: são momentos 
em que está "nublada", nos quais o "autismo retorna". Nesses momentos, "se eu tiver um telefone 
contra o meu ouvido eu posso ter a impressão de que meu ouvido dói", ou "quando eu tinha que 
dizer "não" para uma pessoa, me doía o interior do cérebro", diz ela. 

Que tipo de discriminação é necessária para que a luz seja percebida separada dos objetos 
que ilumina, ou para que as palavras possam ser lidas porque a linguagem foi incorporada 
separando-se do impacto mortificante do som da voz? O que faz com que a dor de dizer um "não" 
se despregue de uma sensação corporal? 

Nos perguntamos se para certas apresentações autísticas a afirmação freudiana de que os 
esquizofrênicos tratam as palavras como as coisas deveria ser tomada como orientação, rejeitada, ou 
bem reformulada.   

 

O Autismo e o corpo 

Entendemos que, em termos gerais, a operação que Lacan aponta como a barragem do 
Outro, que permite que se ponha em ação tanto o desejo incestuoso – materno – como sua 
interdição – paterna –, é aquela com a qual lemos alguns dos efeitos mais típicos da entrada da 
proto-criança na estrutura: a incorporação da linguagem, a ereção do corpo. Entendemos também 
que as apresentações autísticas testemunham um espectro de dificuldades na realização dessas duas 
operações, e que tentamos lê-las tanto na incidência da separação irregular entre a língua e a 
linguagem assim como na diversidade de formas em que o corpo se apresenta não falicizado – não 
ereto – ou bem não articulado como tal a uma dimensão subjetiva. 

                                                 
11  J. Lacan, Seminário XI, sessão de 19/2/1964. 
12  https://youtu.be/nXMGGqRwp_k 
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César é apresentado por seus pais como um homem jovem com dificuldades de 
desenvolvimento, em seguida é diagnosticado como TGD. Ele se apresenta, por sua vez, com a 
mesma diatribe. Seu problema é, o jovem e os pais concordam, que de repente ausenta-se de casa – 
era um momento em que os cybercafés estavam em voga –  e eles se preocupavam porque não 
sabiam onde ele estava, nem como estava; mas ao ter notícias sobre "o funcionamento particular de 
sua mente", a ênfase foi colocada sobre se ele conseguiria cuidar de seu corpo. César, de fato, 
poderia passar dois dias inteiros, com suas noites, frente a uma tela, jogando em rede com amigos 
imaginários – nb, ou inimigos – sem comer ou beber, sem ir ao banheiro. Seu corpo, esse organismo 
em aparência não ligado ou ancorado às funções vitais mínimas, não constituía um obstáculo à sua 
captura por jogos virtuais. Seu corpo, se assim se pode chamá-lo, não lhe dava sinais, não lhe exigia 
nada: se resumia a ser o apoio necessário para que suas mãos e os olhos jogassem o jogo. 

Em BubbleVision,13 uma apresentação na Universidade de Michigan, Hito Steyerl argumenta 
que a realidade virtual que os desenvolvedores de mídia digital buscam, principalmente as do 
Google, e ainda mais com a realidade aumentada, supõe a construção de um tipo de bolha na qual o 
player (jogador) deveria estar no centro. A ideia é teleportar o suporte do dispositivo para qualquer 
lugar que tenha sido scaneado pela tecnologia. Mark Zuckerberg, seu mentor, de fato seu desenho 
animado, diz o seguinte, ao apresentar a ele um impressionante Porto Rico virtual devastado por um 
furacão: o dispositivo, que se parece com uma esfera de vidro, dá a você “... a sensação de que você 
está realmente nessa lugar ... que você está loucamente lá no centro." Mas Steyerl afirma que, ao 
mesmo tempo que "você está lá, no centro, você não está lá em nenhum lugar", porque o corpo é 
subtraído, o corpo desaparece da cena: basta para o jogo ter as mãos e ter cabeça. 

 

De fato, nesses mundos paralelos da realidade virtual, o corpo é realmente subtraídodo, nem 
goza ao atacar o adversário, nem morre se a jogada foi desafortunada, nem é alcançado pelo tufão, 
nem desfruta da brisa da primavera. Esta virtualização da realidade começou a ser apresentada em 
nível global com a transmissão ao vivo dos aviões na guerra do Golfo: cada espectador era chamado 
a assistir desde o olhar mesmo do piloto de aviões de guerra, como cada espectador de As meninas 
de Velázquez vai para o lugar dos reis no reflexo no espelho, mas agora sem ter que transladar seu 
corpo para Madrid. 

A tecnologia 5G, que expande grandemente a largura da banda e a quantidade de informação 
que é transmitida em tempo real, provavelmente nos levará a testemunhar outras consequências e a 
mostrar outras formas de apresentação do que hoje se chama autismo, se o corpo se envolvesse de 
outra forma nessa bolha. 

 

O Autismo e as ameaças 

A bolha de que estamos falando resulta em realidade como o efeito de um filtro: "vivendo 
em uma bolha" é para ser protegido das ameaças que Freud situou em O Mal-Estar na Civilização,  
proteção que, na infância, é uma das tarefas que cumprem os pais. Quem vive nesta bolha não se 

                                                 
13  https://youtu.be/boMbdtu2rLE 
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preocupa com os achaques de seu corpo, não está submetido à hiperpotência das forças da natureza, 
não recebe o impacto e as peripecias do vínculo com os outros. O filme A vida é bela transmite 
dolorosamente o fracasso de extremar essa via. 

Não é possível, vivendo nessa bolha, para o autista, ser capaz de se autoavaliar, claro, por 
isso o cuidado dos outros e o funcionamento do mundo devem ser garantidos. Nós nos perguntamos 
se, nesse sentido, o autista é uma variante do anacoreta do qual Freud falou, que, para evitar as três 
ameaças se retira do mundo.  

Mas o autista não está realmente retirado do mundo, mas de suas ameaças. O mundo se 
ocupa deles, o mercado é impulsionado pelas consequências da explosão demográfica dos casos 
diagnosticados, lucra com a preocupação dos pais que insistem em inseri-los no mundo, em fazer 
com que o mundo acolha o que é, sem dúvida, um produto de seu modo atual de rechaço da 
subjetividade. Que pertinência tem, nesta perspectiva, falar de sujeito autista? 

A psicanálise, nascida da leitura dos sintomas que responderam ao mal-estar na cultura, 
nesta conjuntura atual perdeu a incidência e, em alguns países, é proibida como um abordagem 
alternativa às apresentações autísticas. 

Com base na distinção de Lacan14 entre a sociedade e a cultura para situar a relação entre a 
neurose e a perversão, nos perguntamos se abriria alguma possibilidade de leitura considerar o 
autismo na sociedade contraposto ao mal-estar na cultura. 

 

O Autismo e a língua 

A ideia de filtro, como essa operação que permite decantar a luz para que se produza uma 
imagem, também é aplicável a outras dimensões de um imaginário não especular, como o filtrado 
ou esquize entre língua e linguagem. 

A pregnância de imagens visuais e a preferência pela palavra escrita, do que testemunham 
aqueles sujeitos que se autodenominam autistas, nos induz a considerar uma prática de escritura em 
um momento histórico muito remoto. 

No século VIII a. C. se situa o começo da escrira mediante o alfabeto grego. Até então, a 
transmissão de poemas, sejam os épicos ou os de amor, se bastava com a forma oral, ou mediante 
uma escrita silábica muito complexa. Ao passar o poema ao escrito com o alfabeto grego se produz 
tanto um ganho como uma perda. O ganho é evidente. A perda, nem tanto.  

Anne Carson argumenta, em seu texto A borda alfabética15, que a novidade do alfabeto 
grego é que as consoantes são escritas pela primeira vez na história em sua forma pura, sem ser 
anexadas a nenhuma vogal, como estavam no alfabeto fenício. As consoantes, no dizer de Platão, 
são não-sons que não têm voz, que não podem ressoar por si sós. Para que ressoem, para que 
consonem – como Lacan afirma em16Le sinthome – é necessário anexar a elas as vogais: as 
consoantes puras "são impronunciáveis se não têm um esboço de respiração vocal". Deste modo, ao 
incorporar a escrita das vogais, o que o alfabeto grego faz é elevar as consoantes à condição de 
formas abstratas, posto que não são fonetizáveis por si mesmas. 

As palavras escritas perdem assim a sensorialidade erótica das palavras faladas, se separam 
umas das outras, e se separam de seu entorno e separam o leitor de seus entorno também, os isolam. 
As palavras escritas têm bordas, as ouvidas nem sempre as têm. A consoante isolada é a marca de 
uma borda entre um som e outro. Se o Eros insiste nas bordas, para enganá-las e fundir as palavras, 
as consoantes impõem uma borda sólida aos sons humanos, diz Carson.  

                                                 
14  J. Lacan, Seminario VIII, sessão de 23/11/1960 
15 Anne Carson, Eros o doce-amargo. Ed Fiordo. Bs As 2015 
16  J. Lacan, Seminário XXIII, sesión de 18/11/1975 
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Lacan salientou que a homofonia é resolvida por escrito. Efetivamente, a escritura faz cessar 
toda a ordem de respiração, de hesitação, de indefinição das bordas.17A eroticidade da voz e do 
corpo que a entrega permanece rechaçada pelo escrito. 

A notável preferência e facilidade que alguns dos chamados autistas "de alto nível" têm para 
a expressão escrita e a dificuldade que eles apresentam em tolerar os efeitos eróticos da palavra 
falada poderiam ser pensados com estas coordenadas. Situamos aqui o erótico em toda incidência, 
do corpo e no corpo, das palavras ditas; envolve tanto o corpo daquele que fala e daquele que 
escuta. 

O balbucio, ausente no autista, uma constante, segundo os testemunhos de que dispomos, 
poderia ser pensado como um rechaço18  – uma filtragem – da dimensão erótica da palavra falada, 
uma rejeição dos efeitos de enunciação que são apoiados por um corpo que vibra quando fala, e fala 
quando vibra. Que um autista responda à emissão sonora robótica, mas rejeita a voz do ser humano 
que se dirige a ele, permite pensar que o filtro que separa a língua da linguagem, para eles, não tem 
operado convenientemente; é nessa via que lemos que a linguagem, para eles, não se vincula à 
comunicação, não assume a dimensão do laço com os outros. 

O autista pode incorporar a linguagem, mas, em troca, a língua torna-se estranha, perigosa, 
inquietante. Diferente do esquizofrênico, que trata palavras como coisas como se não houvera filtro, 
e à diferença do neurótico que pode jogar com a língua forçando a linguagem, para o autista que 
fala por emissões sonoras monótonas e ecolalias,  parece que a língua, aquela que Dante adscrevia 
às amas para diferenciá-la da gramática, não tem lugar. A língua, para eles, não é separada da 
linguagem nem se confunde: fica por fora do que se pode chamar de subjetividade. Assim, a 
dimensão da enunciação, que deriva da instauração do “Eu” (Je) do chamado narcisismo 
primordial19 não está presente no autismo, não está presente como um "Eu" distinguível do conjunto 
da estrutura gramatical20. 

As três ameaças que situara Freud em relação ao mal-estar são aquelas que moldelam o 
trabalho de elaboração da pulsão21: a força da natureza, o próprio corpo e o laço com os outros; por 
esta razão a pulsão nunca estará desprendida do social nem do real. Em troca, o autismo nos mostra 
que é possível um curto-circuito desse trabalho, dessa exigência de trabalho, à condição de desligar 
a cultura da sociedade – rechaçando a história –, e de operar sobre uma construção do corporal que 
se subtrai do vínculo com os outros e fora da relação com a hiperpotência real da natureza. 

Nesse sentido, um indivíduo que não se sustenta na incorporação da língua, cuja relação à 
estrutura de hiância do inconsciente e da pulsão não estão nem mesmo colocadas, mal poderia 
chamar-se de sujeito desde nossa perspectiva; a dificuldade em coletivizar os casos de autismo 
acaso não revelam que a linguagem em seu conjunto não tem conseguido produzir a esquize entre a 
pergunta e a resposta, essa dimensão da diferença que conforma o campo do desejo? 

Em consonância com isso, nos preguntamos se a teorização dos casos de autismo não requer 
outros operadores conceituais que aqueles que Freud e Lacan teceram para os sujeitos que resultam 
de uma coletivização em resposta ao mal-estar na cultura. 

É por isso que nos parece pertinente sustentar a pergunta se o indivíduo autista é para a 
sociedade o que o sujeito desejante é para o mal-estar na cultura. 

                                                 
17 J. Lacan, L´étourdit. Outros escritos. Seuil. Paris, 2012 
18  Jean-Claude Maleval, O autista e sua voz, Gredos, Espanha, 2011 
19  H. Yankelevich, Op. Cit. 
20  J. Lacan, 14º seminário, sessão de 11/1/1967 
21  S. Freud, Mal-estar na cultura, 1930. 


