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A cerebralização do autismo: notas preliminares1 
 
Rossano Cabral Lima2 
 

O que está em jogo 

Em torno do autismo e suas causas joga-se uma das principais partidas no debate 

intelectual e científico contemporâneo sobre as origens da subjetividade. Não é acidental 

que o tema, nesta virada de séculos, encontre-se na mira de diversas correntes da 

psicanálise, da psicologia cognitiva, da filosofia da mente, da psicologia do 

desenvolvimento, da genética e da pesquisa neurológica básica. Ao eleger o autismo como 

um dos temas privilegiados – algumas vezes, como o tema privilegiado – em suas 

pesquisas, essas disciplinas parecem reconhecer que desvendar o enigma do autismo pode 

resultar em decifrar o próprio enigma do que nos faz ser o que somos. O que faz um bebê 

tomar para si a linguagem e inscrever-se ativamente na relação social? Começar pelo 

oposto dessa questão, perguntando o que ocorre quando isso não se instala, pode ser o 

modo mais desafiador e preciso de acessar o problema. Tal problema é um capítulo da 

querela, recentemente revigorada pela ascensão das neurociências no campo psi e na 

cultura em geral, sobre o lugar do mental versus o do cerebral em nossas origens, sejamos 

autistas ou não. Mais do que uma disputa acadêmica, esse debate repercute diretamente nos 

campos da clínica e da política, e merece a atenção de todos que militam na saúde mental 

pública infantil e juvenil.  

Como é possível perceber, tal debate é amplo, com dimensões epistemológicas e 

ontológicas, dentre outras. Para abordá-lo, este artigo se propõe a realizar um recorte 

                                                           
1 Os tópicos abordados neste artigo fazem parte de uma pesquisa de doutorado ainda em andamento no 
Instituto de Medicina Social da UERJ 
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histórico que toma como eixo os movimentos internos ao campo psiquiátrico, e suas 

relações com áreas afins, como a psicanálise e a psicologia cognitiva. Assim, nosso 

objetivo será descrever de que modos a categoria de ‘autismo infantil precoce’ ou ‘autismo 

de Kanner’ transformou-se no que poderíamos denominar de um ‘autismo cerebral’. Desde 

a sua primeira descrição, nos anos 1940, até a época atual, essa entidade passou por 

modificações substanciais, menos em sua caracterização fenomênica e mais na concepção 

de sua “natureza”. No artigo que é considerado seu marco inaugural, Leo Kanner apontava 

ao mesmo tempo para seu caráter inato e para a articulação do transtorno dessas crianças 

com a personalidade “fria”, “distante” e “intelectualizada” de seus pais. Por cerca de trinta 

anos será em torno dos desdobramentos e variações dessa última hipótese, a “psicogênica”, 

que o campo psiquiátrico se organizará ao abordar o fenômeno autista. Seu poder de 

convencimento no interior da medicina superava o das hipóteses mais biológicas, como a 

de Asperger, num momento em que o saber psicanalítico era forte ou mesmo hegemônico 

na psiquiatria ocidental. Autores como Margareth Mahler, Francis Tustin, Bruno 

Bettelheim e Donald Meltzer3 ajudaram a construir a noção de que o autismo era um 

transtorno localizado nas fundações psíquicas do indivíduo, causado por anomalias no 

estabelecimento de suas relações objetais precoces, especialmente com as figuras parentais. 

                                                                                                                                                                                 
2 Psiquiatra infanto-juvenil, mestre e doutorando pelo Instituto de Medicina Social da UERJ,  psiquiatra 
(licenciado) do CAPSi Eliza Santa Roza (Rio) e supervisor clínico-institucional do CAPSij Duque de Caxias 
(RJ) 
3 Aqui um novo recorte se apresenta. Escolhemos os psicanalistas de língua inglesa, deixando de fora os 
franceses e outros, pois nos parece que foram os primeiros os que mais influenciaram o campo psiquiátrico, 
suas classificações e a literatura científica, produzida principalmente em inglês e com forte predominância 
norte-americana. 
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Hoje, porém, o quadro é bastante diferente. Apesar da presença de concepções e 

novas produções psicanalíticas sobre o tema4, estas estão longe de darem as cartas na 

psiquiatria infantil. A noção de que o autismo é um transtorno de origem orgânica, causado 

pela genética e caracterizado por alterações cerebrais transformou-se progressivamente, a 

partir do fim dos anos 70, em uma versão científica quase incontestável. Essa mudança foi 

apoiada – e em boa parte, patrocinada - por pais e familiares de autistas, que se mostravam 

descontentes com a “culpabilização” que o saber psicanalítico e sua popularização teriam 

lhes imputado. Em consonância, o autismo, nas classificações internacionais, deixa de ser 

considerado uma “psicose da infância” (como ocorria na 9ª edição da Classificação 

Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, a CID- 9, de 19775) e passa a 

ser tratado como um “Transtorno Global do Desenvolvimento”. Tentaremos acompanhar 

agora, com mais detalhes, os principais movimentos na construção do autismo e em seu 

processo de cerebralização. Ao final, apontaremos algumas conseqüências desse fenômeno 

para o campo da saúde mental pública brasileira. 

  

 

 
A construção do autismo como distúrbio da relação pais-bebê 

Nos anos 40, dois médicos e pesquisadores apresentaram as primeiras descrições 

modernas daquilo que hoje é nomeado de autismo infantil ou transtorno autista. Leo 

Kanner, médico nascido no antigo Império Austro-Húngaro e que emigrou para os Estados 

                                                           
4 Como exemplos da contínua produção psicanalítica sobre o autismo no Brasil, destacamos os livros de 
Ribeiro (2005)  e Pinto (2007),  no registro lacaniano, além do de Cavalcanti e Rocha (2002), no 
winnicottiano. 
5 Edição brasileira:Organização Mundial da Saúde. Classificação Estatística Internacional de Doenças: 
nona revisão. São Paulo: Centro Brasileiro para Classificação de Doenças em Português, 1979. 
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Unidos em 1924, tornando-se chefe do serviço de psiquiatria infantil do Johns Hopkins 

Hospital de Baltimore, publicou em 1943 o artigo “Os distúrbios autísticos do contato 

afetivo”.  Utilizando-se da noção de “autismo” consagrada por Eugen Bleuler como um dos 

principais sintomas da esquizofrenia6, Kanner descreveu 11 crianças cujo distúrbio 

patognomônico seria “a incapacidade (...) de estabelecer relações de maneira normal com 

pessoas e situações, desde o princípio de suas vidas” (Kanner, 1997, p. 156).  Num esforço 

de distingui-las daquelas retardadas (ou “fracas de espírito”, no vocabulário da época) e das 

esquizofrênicas, Kanner apontava para seu bom potencial cognitivo, por um lado, e para o 

início muito precoce de um prejuízo no contato interpessoal, por outro. Essas crianças 

apresentavam uma resistência a mudanças, prejuízos na aquisição da fala e no uso de 

pronomes (principalmente o ‘eu’), ecolalia e dificuldades na generalização de conceitos. 

Aquelas que falavam, entretanto, podiam mostrar uma ótima capacidade de memorização 

decorada. Apesar dos problemas na relação com pessoas, e da preferência por 

permanecerem isoladas, costumavam apresentar boa relação com objetos (às vezes com 

grande apego a alguns deles). No decorrer de seu artigo, Kanner dava pistas algo 

contraditórias sobre as origens de tal quadro. Defendia uma “incapacidade inata de 

estabelecer o contato afetivo habitual com as pessoas, biologicamente previsto, exatamente 

como as outras crianças vêm ao mundo com deficiências físicas ou intelectuais” (íbid, p. 

170) , mas também sugeria que os problemas dos filhos teriam alguma articulação com a 

personalidade dos pais, que, segundo suas observações, eram em sua maioria 

                                                           
6 No contexto das polêmicas entre Freud e Jung sobre a sexualidade como fator determinante na constituição 
da vida psíquica, Bleuler se aproxima deste último, e constrói o conceito de ‘autismo’ como um equivalente 
dessexualizado do ‘auto-erotismo’ freudiano. O autismo, para Bleuler, corresponderia assim “(...) ao 
afastamento da realidade aliado ao predomínio relativo ou absoluto de uma vida interior” (Bleuler apud 
Cavalcanti e Rocha, 2002). 
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intelectualizados, obsessivos, preocupados com abstrações e com pouco interesse nas 

pessoas, estabelecendo relações frias e formais. 

Apenas um ano após a publicação do texto de Kanner, Hans Asperger, médico de 

Viena, escreveu o artigo “’Psicopatia autística’ na infância”7, descrevendo 4 crianças que 

apresentavam várias características semelhantes às descritas pelo primeiro, apesar de terem 

prejuízos menores na linguagem. Sua fala geralmente era pedante, com inflexão de adulto, 

invenção de palavras e com pouquíssimo senso de humor. Costumavam colecionar objetos 

de modo obsessivo, apresentavam um apego exagerado a pessoas selecionadas e eram mais 

ineptos que desinteressados quanto aos contatos sociais. Asperger atribuiu tais problemas a 

uma deficiência biológica, especialmente genética, não especulando sobre uma psicogênese 

ou uma ligação desse estado com traços de caráter dos pais (Asperger, 1991). 

Enquanto o artigo de Asperger vai permanecer praticamente desconhecido até os 

anos 808, o de Kanner, por sua vez, se populariza progressivamente, dando origem, mais 

tarde, à expressão “autismo de Kanner”. Esse autor virá, até o final da década de 50, 

enfatizar os fatores de ordem psicológica ou ambiental, em detrimento dos orgânicos, aos 

quais retornará nos anos 60. E, apesar da diversidade de influências teóricas, descrições 

clínicas e denominações existentes naquela época, será a concepção psicogênica que tomará 

conta do campo psiquiátrico, pelo menos até parte dos anos 70, respaldada pela pregnância 

do saber psicanalítico no campo naquela época. O autismo, geralmente incluído no grupo 

das “psicoses infantis”, é tratado como um transtorno das fundações do psiquismo infantil, 

                                                           
7 Acredita-se que o uso da expressão ‘autismo’ tanto por Kanner quanto por Asperger, assim como as 
semelhanças nas descrições de seus pacientes e a proximidade nas datas de seus artigos, tenham sido 
coincidências, já que, apesar de ambos terem nascido no mesmo país, eles nunca se conheceram nem fizeram 
referências um ao outro (Frith, 1991) 
8 O artigo de Lorna Wing  “Asperger syndrome: a clinical account”, de 1981, foi fundamental para que o tema 
se tornasse acessível nos países de língua inglesa, já que até então o texto estava disponível apenas em alemão 
(Frith, 1991) 
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e as características dos pais dos autistas (por vezes banalizadas em metáforas como a das 

“mães geladeiras”) são associadas com a gênese do quadro de seus filhos, os quais não 

teriam sido alvo de um certo tipo de investimento por parte deles. 

Existem, porém, nuances ou diferenças importantes entre os trabalhos dos 

psicanalistas que marcaram o pensamento psiquiátrico sobre o autismo entre os anos 40 e 

60, as quais não podemos ignorar. Discutiremos brevemente as idéias de dois deles, de 

certa forma pioneiros que influenciaram outros psicanalistas de língua inglesa: Bruno 

Bettelheim e Margareth Mahler. 

Nascido em Viena em 1903, e tendo passado pela experiência de ser prisioneiro em 

campos de concentração nazista entre 1938 e 1939, Bettelheim emigrou para os Estados 

Unidos no início da 2ª Guerra e, em 1944, assumiu a direção da Sonia Shankman Ortogenic 

School, em Chicago. Nela, acolheu crianças gravemente perturbadas, autistas ou não. Sua 

concepção do autismo era a de que o isolamento era o único recurso à disposição dessas 

crianças, em resposta a uma experiência negativa em relação ao ambiente, resultante de um 

investimento insuficiente que teriam recebido das figuras parentais. Mesmo admitindo que 

fatores orgânicos pudessem ser predisponentes, Bettelheim (1987) contestava fortemente a 

natureza inata do quadro e afirmava que “(...) em autismo infantil, o agente precipitador é o 

desejo de um dos pais de que o filho não existisse” (ibid, p.137). Em decorrência de idéias 

como essa, na Escola Ortogênica as crianças autistas eram obrigatoriamente separadas de 

seus pais, não podendo receber visitas deles. Bettelheim sustentava que era preciso manter 

as crianças longe do olhar dos pais para lhes criar um ambiente protetor, pois só assim lhes 

seria possível ter um sentimento de um mundo próprio, livre da intrusão das figuras 

parentais. O trabalho de Bruno Bettelheim influenciou os escritos de Donald Meltzer, 



 7

psicanalista de matriz kleineana, sobre o fenômeno autista (Bettelheim, 1987; Cavalcanti e 

Rocha, 2002; Amy, 2001). 

Uma outra psicanalista de origem européia e radicada nos Estados Unidos marcará 

os estudos sobre o autismo no mesmo período. Margareth Mahler, nascida na Hungria, vai 

para a Grã-Bretanha em 1938 e dois anos depois está nos EUA. A partir de 1949 dedica-se 

ao estudo da etiologia das psicoses e do autismo; sua principal produção concentra-se do 

final dos anos 50 até o final dos 60 (principalmente entre 1965 e 1969). Pesquisadora dos 

processos de individualização e separação e marcada pelos trabalhos de Melanie Klein, 

René Spitz e Winnicott, Mahler defende a existência de uma fase autística normal 

caracterizada pela indiferenciação entre o bebê e o ambiente, pela ausência de relações 

objetais e pela concentração da libido no próprio corpo. Seria seguida de uma fase 

simbiótica, havendo gradual percepção do mundo exterior, ainda que se experimente um 

estado de fusão com a mãe, percebida como uma extensão de si. Essa fase prepararia as 

bases para o processo de diferenciação e individualização, com a estruturação de um ego 

autônomo. Para Mahler, o autismo patológico corresponderia a uma regressão ao primeiro 

período, tendo havido uma retirada da libido do mundo exterior, como resultado de uma 

falha na capacidade perceptual integradora do ego. Essa autora utiliza, assim, a metáfora do 

“ovo” para descrever o autismo, caracterizado como fechamento, auto-suficiência, 

impermeabilidade e transformação dos objetos em autômatos. Mahler exerceu importante 

influência na obra de Francis Tustin, outra referência nos trabalhos sobre o autismo, que 

por sua vez foi supervisionada por Donald Meltzer (Cavalcanti e Rocha, 2002). 
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A ascensão do autismo cerebral 

As teses psicanalíticas sobre o autismo já eram alvo de questionamentos desde a 

década de 60. O próprio Kanner, nesse período, passou a valorizar fatores orgânicos na 

gênese do quadro, e em 1968 declarou: “É reconhecido pelos observadores, exceto por um 

pequeno número que está atrasado por um distanciamento doutrinário, que o autismo não é, 

em sua origem, algo adquirido ou uma doença criada pelo homem” (Kanner apud Amy, 

2001). Em 1964, no livro Autism, Bernard Rimlamd criticava a psicogênese e apontava 

evidências de organicidade (Campbell e Shay, 1995). Entretanto, é apenas a partir do fim 

dos anos 70 e início dos 80 que se assistirá, a partir dos EUA, a quebra da hegemonia das 

correntes psicodinâmicas na psiquiatria do autismo. A partir dos trabalhos de Michael 

Rutter e Israel Kolvin começa-se a diferenciar o autismo da esquizofrenia infantil, o que faz 

com que a 3ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da 

Associação Psiquiátrica Americana (DSM-III), de 1980, incluísse definitivamente o 

autismo na categoria dos Transtornos Globais do Desenvolvimento, separando-o do grupo 

das psicoses infantis com o qual se identificava até então (Wing, 2005). 

Desde então, as referências feitas à psicanálise na literatura psiquiátrica sobre o 

autismo, especialmente em língua inglesa, são escassas, quando não inexistentes. Em geral, 

os comentários fazem referência ao equívoco da atribuição da causa do quadro aos pais, 

mostrando o quanto essa idéia tornou-se quase sinônimo de descrição psicodinâmica do 

autismo – ainda que tal noção só tivesse sido desenvolvida de forma explícita pelo primeiro 

Kanner e por Bettelheim. Nessa linha, Campbell e Shay (1995) comentam, a respeito das 

‘teorias psicossociais’: “Aquelas teorias, prevalentes no campo da saúde mental nos anos 

1950 e 1960, levaram a relações antagônicas entre os clínicos e os pais e criaram confusão 

e culpa em pais já sobrecarregados com os cuidados de uma criança autista” (ibid, p. 
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2280)9. Moore e Jefferson (1996) deixam ainda mais claro o deslocamento nas concepções 

sobre a origem do autismo, ocorrido nas últimas décadas: 

 

“As teorias etiológicas sobre o autismo mudaram radicalmente nas 
últimas décadas. Este transtorno era antes concebido como o resultado de 
uma criação falha, de pais frios e distantes, e sob sua influência a criança 
desenvolvia os sintomas típicos de autismo. Essa teoria foi 
completamente desacreditada (...) Pesquisas atuais sugerem estar 
presentes no autismo certas modificações neuroanatômicas e 
neurofisiológicas determinadas geneticamente” (ibid, p. 44) 

 

A literatura de divulgação científica reforça tais idéias. Vejamos o que diz Sacks 

(2003), que tem como personagem-título de seu livro “Um antropólogo em Marte” a autista 

americana Temple Grandin: 

 

“Naquela época [a de Kanner], o autismo era freqüentemente visto como 
de natureza ‘defensiva’, ou confundido com esquizofrenia infantil. Toda 
uma geração de pais – particularmente as mães – foi levada a se sentir 
culpada pelo autismo dos filhos. Apenas nos anos 60 é que essa tendência 
começou a ser revertida, e a natureza orgânica do autismo a ser totalmente 
aceita. (...) Que a disposição para o autismo seja biológica é algo que não 
está mais em questão, nem as provas cada vez maiores de que ele seja, em 
alguns casos, genético” (ibid, p. 256). 

 

 

No campo psicológico, as ciências cognitivas passam a gradualmente substituir a 

psicanálise como principal influência na seara psiquiátrica. Em meados dos anos 80, ao 

indagarem se as crianças autistas possuíam uma teoria da mente e concluírem que a 

resposta era não, Baron-Cohen, Leslie e Frith (1985) estabeleceram os fundamentos da 

mais fértil tese cognitiva sobre o funcionamento do psiquismo autista. Assim como Kanner 

                                                           
9 As traduções dos trechos originalmente em inglês são de nossa autoria 
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havia defendido haver encontrado na incapacidade precoce em relacionar-se o ponto 

distintivo da psicopatologia do autismo, esses autores descreveram o que lhes pareceu ser o 

prejuízo fundamental da cognição dessas crianças: sua impossibilidade de atribuir crenças 

aos outros e, em conseqüência, prever os comportamentos alheios. Desde 1985 os três, em 

sucessivos trabalhos conjuntos ou isolados, vêm propondo que sintomas como as 

dificuldades no desenvolvimento das habilidades sociais, da comunicação e nos jogos de 

“faz-de-conta” são resultantes de falhas nas capacidades de “leitura da mente” 

(mindreading), levando a uma situação que Baron-Cohen (1997) nomeou de “cegueira 

mental” (mindblindness). Nas crianças autistas haveria uma grave dificuldade nas 

capacidades de metarepresentação e metacognição, ou seja, de imaginar e interpretar os 

estados mentais de terceiros, e também os próprios. Assim, atribuir uma “teoria da mente” 

às demais pessoas, colocar-se “no lugar do outro” e interagir socialmente a partir da 

decodificação dos sinais verbais e não-verbais que o parceiro emite seria tarefa quase 

impossível para um autista10. Referindo-se ao artigo ‘What is it like to be a bat?’, de 1974, 

no qual Thomas Nagel defende ser impossível imaginar a experiência de ser um morcego, 

pois isso implica numa noção de objetos construída a partir de um sistema sensório-

perceptivo (baseado na localização por emissão de ondas sonoras e eco) radicalmente 

diferente do nosso (baseado especialmente na visão), Baron-Cohen afirma que é também 

quase impossível para um autista compreender o mundo dos “leitores de mente”, e vice-

                                                           
10 Baron-Cohen e colegas derivaram sua indagação fundamental e tomaram emprestada a expressão “teoria da 
mente” dos etólogos Premack e Woodruff. Em 1978, ambos já tinham perguntado se os chimpanzés possuiam 
tal teoria, e sua conclusão havia sido que sim. Num de seus experimentos, o chimpanzé Sarah assistia a um 
filme cuja imagem era congelada antes que uma pessoa finalizasse uma determinada ação; o animal devia 
então escolher uma figura que representava a conclusão da cena. Sarah saiu-se bem no teste, e os autores 
concluíram que seu sucesso deveu-se à habilidade em atribuir estados volitivos, como desejos e intenções, ao 
ator em cena (Baron-Cohen, 1997).  
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versa, pois a atribuição de estados mentais seria nosso modo natural de entender o ambiente 

social.  

Essas teses cognitivas, ao mesmo tempo que inauguram um campo próprio de 

pesquisas e práticas, servem como mais um ponto de sustentação para as hipóteses 

cerebrais do autismo. Sendo sua racionalidade baseada em noções como as de fluxo, 

processamento e representação de informações, seus proponentes precisam “pensar como a 

descrição cognitiva do sistema de leitura de mentes é materializada no sistema neural 

humano” (ibid, p. 86). Para se obter reconhecimento e recursos para pesquisa dentro do 

campo que se apresenta como “neurociência”, não basta edificar um constructo teórico 

coerente - é preciso haver um cérebro por trás lhe proporcionando validade. 

Mais recentemente, Baron-Cohen (2004) vem propondo que o autismo, e 

especialmente a síndrome de Asperger, é conseqüência de uma “hipermasculinização 

cerebral”.  Segundo ele, por motivos de seleção natural, os cérebros masculinos apresentam 

uma maior capacidade de sistematização, enquanto os cérebros femininos são dotados de 

um grande poder de empatia. A sistematização dotaria os homens da capacidade de analisar 

e extrair as regras de causa e efeito que subjazem a um sistema, especialmente aqueles do 

mundo físico, mas é a empatia que se mostra mais relevante para a compreensão de outras 

pessoas, a avaliação de seus sentimentos e a troca social. O cérebro autista, assim, seria 

aquele caracterizado por um alto potencial para a sistematização e relação com o mundo 

dos objetos, mas também por uma baixíssima capacidade de empatia – manifestada pela 

precariedade do contato visual, pelo pouco uso da linguagem com finalidade comunicativa, 

entre outros. Ontogeneticamente, isso se deveria a um excesso de produção de testosterona 

entre a sexta e oitava semanas de gestação, com efeitos definitivos na formação do tecido 
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cerebral. Essa teoria explicaria, entre outros fenômenos, a maior freqüência dos transtornos 

globais do desenvolvimento no sexo masculino. 

Embora a teoria do autismo como uma forma extrema do cérebro masculino ainda 

não tenha conquistado o prestígio da teoria da mente, a postulação de uma hipótese 

claramente cerebral por um dos principais teóricos cognitivos da atualidade novamente 

revela a estreita articulação entre as duas perspectivas na atual compreensão do transtorno. 

Nos últimos anos, é no tecido neural que se tem buscado as origens do autismo, e a maioria 

das pesquisas se concentra em sua neuroanatomia (com o achado de que o cérebro de 

autistas entre 2 a 3 anos de idade tende a ser maior do que o de crianças normais e com 

evidências de que até 25% dos autistas apresentam anormalidades estruturais em cerebelo 

e/ou lobo temporal medial) e em sua neuroquímica (entre 1/3 e metade dos autistas 

apresenta aumento das taxas sanguíneas de serotonina) (Campbell e Shay, 1995; 

Schwartzman, 2003; Anderson e Hoshino, 2005; Minshew et al., 2005). Mais recentemente, 

uma nova linha de pesquisas vem se organizando em torno de disfunções nos “neurônios-

espelho”, tipo de célula cerebral ativada mais intensamente durante a observação de cenas  

sociais dotadas de intencionalidade e conteúdo emocional (Ramachandran e Oberman, 

2006). Apesar da inconsistência de parte dos achados e das dificuldades em sua 

generalização, é possível afirmar que, para os principais pesquisadores do campo na 

atualidade, que o autismo contemporâneo é um autismo cerebral. 
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O que isso nos diz respeito? 
 

O processo de cerebralização observado no autismo não se restringe, no campo 

psiquiátrico, a essa patologia, nem independe de um contexto social mais amplo a lhe dar 

sustentação11. Na psiquiatria, o período que começa no fim dos anos 1970 marca a chamada 

“remedicalização” da disciplina12, reaproximando esse campo da lógica das demais 

especialidades médicas. Em consonância, autores como Ehremberg (2004) chamam a 

atenção para a hegemonia cultural da figura do “sujeito cerebral”, onde um órgão corporal 

(o cérebro) é encarado como a morada da subjetividade humana, condição necessária e 

quase suficiente para que a mente e a personalidade se estabeleçam. Segundo Ehremberg, 

os discursos das disciplinas reagrupadas sobre o rótulo “neurociências” passaram a 

contaminar o imaginário leigo, especialmente no que tange a pesquisas “científicas” sobre 

as sedes neurais do amor, da fé religiosa, das diferenças entre os sexos, do impulso de 

comprar, entre outras características humanas. A disseminação das intervenções 

psicofarmacológicas nas últimas duas décadas e o aparecimento de sofisticadas técnicas de 

visualização da estrutura e funcionamento cerebral reforçaram o poder de convencimento 

das correntes que equiparam o cérebro à vida psíquica, transformando o órgão num ator 

social  e fazendo com que o indivíduo passe a “pensar a si próprio como um cérebro são ou 

enfermo” (ibid, p.3). 

No Brasil, o campo da clínica infantil e juvenil pública, especialmente aquele que se 

insere no registro da Reforma Psiquiátrica, tem passado ao largo desse debate. Não pode 

mais. No mínimo, para não ser surpreendido de tempos em tempos por matérias na 

                                                           
11 Referimo-nos aqui às teses que discorrem sobre o desenraizamento e a desfiliação dos sujeitos 
contemporâneos, associando a fragmentação do campo social, o enfraquecimento dos referenciais da tradição 
e o esgarçamento das relações de pertencimento com a tendência a buscar na biologia, nos referenciais 
corporais e nas categorias médicas as âncoras subjetivas e as fontes de identificação que lhes faltam. Sobre 
esse tema, recomendamos a leitura de Bauman (1998), Ortega (2002) e Lima (2005) 
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imprensa que desconhecem os esforços dos CAPSi no tratamento de crianças autistas e 

veiculam apenas as concepções neuro-cognitivo-comportamentais do transtorno13. Porém, 

seria melhor ir além do mínimo. Uma de nossas tarefas seria refletir se a ética que 

defendemos ao tratar dessas crianças e adolescentes graves em seu território deveria ser 

elástica o bastante para abarcar o ‘autismo cerebral’. Se nossa ética, como indica Couto 

(2004), tem como princípio “reconhecermos na criança sua condição de sujeito psíquico e a 

dimensão subjetiva que lhe concerne” (ibid, p.71, grifo nosso), poderia ela também se 

dirigir a um sujeito cerebral? A polissemia da noção de sujeito no campo psiquiátrico já foi 

assinalada por Russo (1997) ao apontar três “linhas de tensão” na discussão sobre o livre-

arbítrio, envolvendo um sujeito cidadão, um sujeito da singularidade e um sujeito 

biológico14. O avanço da cerebralização, em seu programa forte15, pretende reduzir os dois 

primeiros ao último, o que sem dúvida resultaria num empobrecimento da clínica (que se 

resumiria a uma série de técnicas e tecnologias diagnósticas e terapêuticas dirigidas ao 

tecido neural) e da esfera pública (onde as categorias sociais seriam redescritas com o 

vocabulário da neurociência). Se preservarmos, porém, a autonomia e a irredutibilidade de 

cada um desses registros subjetivos a qualquer outro, não é impossível incluir a noção de 

‘autismo cerebral’ em nosso universo de interesses, pois isso não significará adesão acrítica 

a seus pressupostos. Dito de outra maneira, é possível dar acolhida ao cérebro no autismo 

                                                                                                                                                                                 
12 Sobre a ascensão da chamada ‘psiquiatria biológica’  no final do século XX, ver Serpa Jr. (1998) 
13 Referimo-nos aqui à matéria da Revista Época “Um novo olhar sobre o autismo”, de 11/06/2007, escrita 
por Tânia Nogueira. 
14 Na articulação entre noções de sujeito e noções de ética, esses conceitos de sujeito corresponderiam, 
respectivamente e grosso modo, ao que Costa (1993) nomeia de ética da ação social, ética da interlocução e 
ética da tutela, refererindo-se às 3 éticas pregnantes na prática psiquiátrica. Portanto, não só o termo sujeito 
comporta sentidos distintos, mas também a ética. Sobre o estudo do conceito de sujeito para a psicanálise 
lacaniana, remeto os leitores a Elia (2004) 
15 Ehremberg (2004) distingue um programa “fraco” das neurociências, ligado especialmente ao progresso no 
tratamento dos quadros neurológicos e a pesquisa dos correlatos neurais dos transtornos psiquiátricos, e um 
programa “forte”, que teria como objetivo construir uma “biologia do espírito”,  onde conhecimento de si 
equivale a conhecimento do cérebro,  e onde neurologia e psiquiatria se fundiriam. 
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sem fazer concessões ao reducionismo presente na figura do autismo cerebral. Na verdade, 

em nossa clínica cotidiana, já fazemos isso com uma série de quadros semelhantes. 

Nenhum de nós, nem os serviços públicos nos quais trabalhamos, sejam ou não CAPSi, se 

recusaria a tratar de uma criança mentalmente enferma por ser ela portadora de uma doença 

sabidamente orgânica com potenciais repercussões comportamentais (esclerose tuberosa, 

síndrome de Rett, doença de Huntington, etc., geralmente associadas a retardo mental 

importante), a não ser que usássemos como argumento uma cartesiana divisão entre o 

psíquico, alvo de nossos cuidados, e o cerebral, que não nos diria respeito. Por outro lado, 

ao acolhê-la, não enxergaríamos um cerebrozinho andando pelas nossas salas, convivências 

e oficinas, mas um sujeito com nome, história e uma forma particular de manifestar seu 

sofrimento. Por que então faríamos diferente com um autista, mesmo que um dia viéssemos 

a saber ser ele portador de uma anomalia neurológica ?  

Não há escolha. Nos próximos anos as concepções psicanalíticas e as cognitivo-

cerebrais sobre o autismo, dentre outras, não poderão mais se desconhecer, nem se tratarem 

com desprezo, sob o custo de uma delas (ontem as primeiras, hoje as últimas, amanhã 

qual?) se auto-proclamar hegemônica, totalizante e verdadeira, eliminando a pluralidade de 

descrições e de possibilidades de vida para essas crianças. Sabemos que a vida psíquica não 

cabe no cérebro, mas tampouco cabe em qualquer outro constructo, discurso ou matéria 

tomados isoladamente. Nesse jogo em busca das origens do autismo e de tudo que nos faz 

humanos, nem todas as abordagens são compatíveis ou partilham da mesma ética, mas não 

estamos em condições de dispensar nenhuma das peças do tabuleiro. Resta saber se o 

campo da saúde mental suportará e sustentará a tensão instalada, em cada lance, pelo 

diálogo entre posições muitas vezes tão distintas.  
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