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Partindo de um referencial psicanalítico, estamos propondo considerar neste artigo o
autismo, a psicose infantil e a deficiência mental como impasses no processo de constitui-
ção da subjetividade, isto é, como formas de estar em dificuldades para atravessar esse
processo constitutivo, que implica o usufruto do tempo da infância e da adolescência.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos

Constituição subjetiva; psicose infantil; autismo; deficiência mental; psicanálise e educação.

...é precisamente isso que permite especificar a posição
fundamental da experiência analítica com relação à

psicopatologia, principalmente infantil. O fato de não se
tratar aí de um doente a curar, mas de um sujeito a ouvir

quanto à orientação ou à reorientação de seu desejo...
Gérard Guillerault (1996, p. 101)

Desenvolvimento ou constituição subjetiva?

que vem a ser, a partir dos referenciais psicanalíticos, a chamada cons-
tituição subjetiva? Para a teoria psicanalítica não há desenvolvimento
sem que haja uma estrutura subjetiva que o possa sustentar, ou seja,

o organismo só se “desenvolverá” na medida em que estiver posto em um
contexto cultural, humano, constituído pela linguagem e, portanto, perpassa-
do pelo desejo; caso contrário, o organismo “por si mesmo e em si mesmo não
arma laço, não estabelece laço social” (Levin, 1997, p. 28).

Em outros termos, o organismo biológico per se não possui as condições
suficientes para engendrar uma estrutura subjetiva, pois para que um sujeito
do desejo possa advir é preciso que o Outro primordial, representado pelas
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figuras parentais, com suas marcas significantes, possa nomear a criança, e
com isso inseri-la no universo simbólico, o que nada mais é do que injetar-lhe
o desejo que nos humaniza.

À diferença das chamadas teorias do desenvolvimento, e a despeito de
certas reformulações conceituais mais ou menos recentes pelas quais vêm
passando essas teorias, o que a psicanálise propõe é que “o sujeito nunca se
desenvolve: o sujeito se estrutura ou não há sujeito” (p. 27). A estrutura sub-
jetiva é absolutamente irredutível à lógica do orgânico, do fisiológico, uma
vez que obedece a outras leis, quer dizer, somos sujeitos falantes, ou se prefe-
rirmos, sujeitos do desejo, porque somos constituídos na e pela linguagem.
Em suma, nas palavras de Levin: “o corpo humano é efeito da linguagem e não
ao contrário, sustenta-se enquanto tal pela linguagem, são suas leis que o sus-
tentam, o atravessam e o regem. É a linguagem a que cria um sujeito e, com ele,
o seu corpo e a sua motricidade” (1995, p. 81).

Pois bem, em relação a crianças e jovens em dificuldade (psicóticos,
autistas, deficientes mentais etc), as teorias do desenvolvimento e a psicaná-
lise também divergem, obviamente. De acordo com as primeiras, os chama-
dos “distúrbios globais” de um determinado indivíduo são, em geral, o resul-
tado mais ou menos contingente de um organismo, que supostamente deveria
desenvolver suas capacidades maturacionais “normal” e “adequadamente”;
contudo, por diversas e muitas vezes desconhecidas causas, não o fez de for-
ma satisfatória. Não obstante, essa certeza na determinação biológica das
dificuldades acaba, via de regra, fazendo com que os ditos “especialistas” (psi-
quiatras, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas etc), tomados por essa lógica
discursiva, coloquem-se diante dessas crianças com certa dose de resignação
e, não poucas vezes, indiferença. Por conseguinte, sua tarefa seria a de tentar
“colocar nos trilhos” aquilo que a caprichosa mãe-natureza resolveu tirar ou
desviar, mesmo sabendo ou supondo, a priori, que na maior parte das vezes os
resultados não costumam ser muito animadores.

Todavia, a teoria psicanalítica, especialmente em sua vertente lacaniana
– conhecida por sua diametral oposição em relação às teorias psicológicas do
desenvolvimento –, considera que o sentido, o significado das “marcas” que
essas crianças carregam, ou seja, o valor subjetivo de suas dificuldades, isto é,
seu sintoma psíquico, tem a ver não com um organismo mais ou menos “mal
desenvolvido”, mas sim com as vicissitudes, os acidentes ou mesmo os impasses
próprios ao processo de estruturação psíquica. Em outras palavras, em sua tra-
jetória rumo a uma subjetividade desejante, o pequeno infans1 estará sujeito a
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uma série de curtos-circuitos, provavelmente relacionados à fantasmática
parental, cujos desdobramentos poderão representar diferentes níveis de com-
plicações em relação à sua subjetividade, podendo, inclusive, colocá-la em
xeque, como nos casos de autismo, psicose, retardamento e outras complica-
ções próprias da infância e mesmo da adolescência.

Vale lembrar, ainda, que essa proposição não representa que estamos
aqui negando ou mesmo subestimando quaisquer problemas, disfunções ou
limitações de caráter orgânico-fisiológico muitas vezes presentes, e sua gama
de implicações na dimensão subjetiva, mas sim a urgência em considerarmos
que, para além dos diagnósticos e prognósticos (médicos ou psicológicos), existe
ali um sujeito, constituído ou por constituir(-se), e que é exatamente isso o
que deveríamos levar em conta se estivermos interessados em oferecer-lhe
uma chance, ou melhor, uma saída em relação à sua dificuldade. Portanto,
lembrando Maud Mannoni: “para além de qualquer fator de organicidade,
esforcei-me por fazer aparecer o sujeito, perdido, esquecido através de todos
os exames de laboratório” (1995, p. 149).

Da mesma forma que estamos propondo pensar a possibilidade do de-
senvolvimento a partir de um sustentáculo simbólico, devemos igualmente
considerar que o organismo, em relação à subjetividade, apresenta-se não
como causa, mas sim como um limite. Isto é, em termos psicanalíticos, o real
do corpo, portador ou não de marcas, não representa o fator determinante das
escolhas de um sujeito (do desejo), e sim, o ponto final, a linha que divide o
possível e o impossível de suas funções e habilidades corporais. Vejamos bem.

Segundo Jerusalinsky:

(...) se o desenvolvimento depende de um processo maturativo, a constituição de
um sujeito não depende para nada dele. E mais, tal processo maturativo faz limite
para esse sujeito, porém não o condiciona nem o determina. (...) para que um sujei-
to se constitua, não é necessário esperar que uma criança caminhe, ou maneje
habilidosamente sua preensão (...) pois há crianças paralíticas cerebrais que nunca
manejarão bem a pinça manual, nem caminharão; (...) nem por isso serão menos

sujeitos de desejo que outras crianças que gozam de todas as habilidades corporais.
É verdade que tais acidentes do desenvolvimento colocam uma série de obstáculos
à estruturação psíquica e, em seus efeitos traumáticos, podem pô-la em questão.
Mas também é certo que não é do corpo, mas da simbolização que nele se opere (a
partir mesmo de suas primeiras falhas) que depende esta estruturação psíquica
(1999, p. 37 – grifo nosso).

Partindo dessa exposição assimétrica de pressupostos desenvolvimentistas
e psicanalíticos, podemos apreender duas questões essenciais. A primeira é a
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seguinte: a subjetividade (desejante) não pode ser pensada como uma con-
seqüência “natural” do desenvolvimento do organismo, ela se estrutura à me-
dida que é tomada pelo discurso do Outro, como efeito da obra da linguagem
(significante), e portanto, não se desenvolve. Segunda questão: da mesma for-
ma que a subjetividade não se reduz ao orgânico, ela não é determinada por ele,
ou seja, para o sujeito o organismo aparece não como causa de sua estrutura
subjetiva, mas sim como limite real de suas possibilidades. Um limite que, aliás,
pulsionado pelo Outro, o sujeito estará tanto pronto a deslocar, quanto a torná-lo
intransponível. Pois bem, chegados a este ponto, podemos agora debruçar-nos
sobre a noção psicanalítica de constituição subjetiva e seus avatares.

Estádio do espelho e complexo de Édipo

Na quarta parte de seu livro De Piaget a Freud, Leandro de Lajonquière
faz a seguinte afirmação: “Em estritos termos psicanalíticos, o sujeito não tem
origem, portanto não se desenvolve mas, pelo contrário, ele se constitui, graças
a duas operações lógicas ou ‘encruzilhadas estruturais’ (Lacan) que a teoria
chama de estádio do espelho e complexo de Édipo” (1992, p. 151).

Dizer, segundo a psicanálise, que o sujeito não tem origem, significa o
mesmo que dizer que a subjetividade começa a se constituir antes mesmo do
sujeito nascer empiricamente para a vida, em um determinado lugar da fantas-
mática parental. Em outras palavras, o que o autor está propondo é que antes
mesmo de chegar ao mundo, o pequeno “recém-nascido já tem um lugar reser-
vado em uma trama desiderativa que começou a se tecer quem sabe quando”
(Idem, p. 157). Sendo assim, o desejo inconsciente dos pais que o filho venha
de fato ocupar este “lugar reservado” pode ser considerado, certamente, como
ponto fundamental ou, se preferirmos, primordial em relação à subjetividade
que irá se constituir. Essa noção psicanalítica, vale lembrar, se opõe às demais
teorias, que consideram como sendo a origem do indivíduo o nascimento ou
mesmo a concepção.

Por meio dessas duas encruzilhadas estruturais – o estádio do espelho e
o complexo de Édipo – é que o recém-nascido poderá vir a se constituir como
um sujeito desejante. Intrinsecamente relacionadas, como veremos, essas duas
operações lógicas são consideradas a pedra angular da estrutura subjetiva.

Considerado o momento inaugural do processo de constituição da estru-
tura subjetiva, o estádio do espelho representa para a teoria psicanalítica a
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operação lógica constitutiva do Eu-especular, na qual o pequeno infans an-
tecipa, sempre mediado pela presença de um adulto, no caso a mãe ou
alguém que venha a cumprir tal função, um domínio sobre sua unidade cor-
poral a partir de uma identificação com a própria imagem refletida em um
espelho. Embora pareça contraditória, essa antecipação imaginária de uni-
dade corporal é possível, apesar do estado de insuficiência sensório-motora
em que se encontra o infans, graças à mediação do adulto que o reconhece
como UM. Vejamos.

Ao nascer, a criança encontra-se em um estado tal de imaturidade orgâ-
nico-fisiológica (sistema piramidal inacabado e falta de coordenação motora),
que a impede, entre outras coisas, apreender seu próprio corpo como uma
unidade e, conseqüentemente, coordenar seus movimentos. Isso lhe confere a
sensação de um corpo totalmente fragmentado, fonte de excitações parciais e
desarticuladas. Em meio a essa confusão de sentidos, o infans não tem ainda
condições de reconhecer (de forma unificada) a própria imagem refletida em um
espelho. É preciso, então, que um adulto, em geral a mãe, na condição de repre-
sentante do Outro, faça o reconhecimento desse corpo recortado na superfície
do espelho, agora sim, unificado. Dessa forma, ao identificar-se com essa ima-
gem que o outro lhe confere, o infans antecipa (imaginariamente) a idéia de
unificação, embora, como dissemos, esta seja ainda inexistente no real.

Entretanto, as coisas são mais complicadas, ou menos óbvias do que
parecem, isto é, uma vez que a imagem com a qual o infans se identifica não é
ele mesmo, mas sim o reflexo do outro, ou melhor, do desejo do outro, a ilusão
de unificação antecipada, ao mesmo tempo que lhe dá uma sensação de júbilo,
pois lhe confere o status de UM em relação aos demais semelhantes, também
representa, paradoxalmente, sua alienação na imagem desse outro, logo, no
desejo do Outro. Em seu texto: O estádio do espelho como formador da função
do eu, Lacan afirma:

o estádio do espelho é um drama cujo impulso interno precipita-se da insuficiência
para a antecipação – e que fabrica para o sujeito, apanhado no engodo da identifi-
cação espacial, as fantasias que se sucedem desde uma imagem despedaçada do
corpo até uma forma de sua totalidade que chamaremos de ortopédica – e para a
armadura enfim assumida de uma identidade alienante, que marcará com sua
estrutura rígida todo o seu desenvolvimento mental (1998, p. 100).

Temos, então, que ao identificar-se com a imagem refletida no espelho,
portanto não ele mesmo, como condição sine qua non para poder circular como
um EU entre os demais, ou seja, para que possa ser inserido no mundo
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simbólico (linguagem), o infans paga o preço alienando-se de si mesmo no
desejo do outro (materno). Ser eu mesmo, sendo outro, tal é o paradoxo que se
aninha nessa encruzilhada estrutural que é a experiência especular. Nas pala-
vras de Lacan: “(O estádio do espelho) é a aventura original por meio da qual,
pela primeira vez, o homem passa pela experiência de que se vê, se reflete e
se concebe como outro que não ele mesmo” (1993, p. 96).

Substrato constitutivo da função do EU, essa operação lógica que unifica
e divide ao mesmo tempo o sujeito, passa então a funcionar, a partir daí, como
uma espécie de matriz simbólica das sucessivas e incontáveis produções iden-
tificatórias. Em resumo, o conceito lacaniano de estádio do espelho, se-
gundo nos chama atenção Ogilvie, além de ser “esse momento da primeira
relação consigo mesmo que é irremediavelmente, e para sempre, uma relação
com um outro (...) não é um estádio a ser superado, mas uma configuração
insuperável” (1988, p. 112). Isto posto, passemos então às considerações sobre
a trama edípica.

Segundo Oscar Masotta, “poderíamos definir o Édipo como sendo o lugar
onde se historia, na primeira infância, uma função precisa: a necessidade de um
‘corte’ na relação entre mãe e filho” (1987, p. 111). Essa definição do complexo
de Édipo esclarece-nos, logo de início, o que está de fato em jogo nessa outra
encruzilhada estrutural da subjetividade desejante. Isto é, podemos considerar
que o Édipo não somente representa o lugar onde se desenrola a trama das
primeiras relações entre a criança e as figuras parentais, como também o mo-
mento no qual, espera-se, incida a função precisa de um corte, um rompimento.

Representado pela lei de proibição do incesto e sustentado pela função
paterna, esse corte deve incidir precisamente sobre o vínculo incestuoso e
narcísico existente entre mãe e filho, ou seja, arrancar o filho do lugar de
objeto do desejo materno (falo imaginário), para que possa vir a ser um su-
jeito do desejo. Nesse sentido, “pode-se dizer que o Édipo funda uma subjeti-
vidade desejante ou, em outras palavras, um sujeito cujo desejo já não se
esgota em desejar ser o falo imaginário de sua mãe. Posição inconsciente na
qual o sujeito se vê preso após a articulação do estádio do espelho” (Lajonquière,
1992, p. 194). Vejamos, então, passo a passo, os elementos constituintes
do complexo de Édipo.

Por ser, teoricamente, o momento lógico em que se produz um corte,
uma separação, o Édipo se vincula de forma solidária ao chamado complexo
de castração. Segundo Nasio:
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Em psicanálise, o conceito de “castração” não corresponde à acepção habitual
de mutilação dos órgãos sexuais masculinos, mas designa uma experiência psí-
quica completa, inconscientemente vivida pela criança por volta dos cinco anos
de idade (...) o aspecto essencial dessa experiência consiste no fato de que, pela
primeira vez, a criança reconhece, ao preço da angústia, a diferença anatômica
entre os sexos (1993, p. 13).

Portanto, ao falarmos sobre castração, no interior da teoria psicanalítica,
estamos falando de uma experiência psíquica fundamental da infância, que
por colocar em cena a diferença anatômica entre sexos, acaba sendo um fator
determinante da identidade sexual do sujeito.

Assim sendo, podemos considerar que a experiência da castração, móbil
do complexo de Édipo, define uma subjetividade masculina ou feminina, na
medida em que possibilita que um homem e uma mulher constituam-se psi-
quicamente como tais, para além de suas condições sexuais biológicas. Isso
confirma, portanto, que do ponto de vista da psicanálise, a diferença dos carac-
teres biológicos – neste caso os órgãos sexuais – não são suficientes para defi-
nir uma posição subjetiva masculina ou feminina, pois esta implicaria uma
operação psíquica suplementar: a castração.

Como dissemos, o complexo de Édipo deve exercer a função precisa de
um corte (castração), que deve incidir sobre o vínculo (incestuoso) mãe-filho,
visando especificamente o objeto do desejo materno (falo imaginário) com o
qual a criança está identificada. Conforme indica Lacan, “...a relação do filho
com o falo se estabelece na medida em que o falo é o objeto do desejo da mãe”
(1999, p. 190). Sendo assim, podemos pensar que a criança se identifica ao falo,
na tentativa não somente de ter, mas também preservar o desejo materno; con-
dição sine qua non de seu acesso ao campo do humano, ao mundo simbólico, à
linguagem. Não obstante, e mais uma vez, o pequeno sujeito deverá sair dessa
posição inconsciente para poder seguir sua travessia como um sujeito desejante.
Nesse sentido, para a criança, a questão hamletiana que se coloca nesse mo-
mento é: ser ou não ser o falo imaginário da mãe. Em outras palavras, ser ou não
ser aquilo que completa, que colmata a falta no Outro materno.

É nesse momento, precisamente, que deverá surgir a figura do pai como
um terceiro elemento na trama, capaz de tirar a criança dessa posição de ser o
falo, assim como a mãe da posição de tê-lo. Segundo Lacan:

não existe a questão do Édipo quando não existe o pai, e, inversamente, falar do Édipo
é introduzir como essencial a função do pai. (...) o pai intervém em diversos planos.
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Antes de mais nada, interdita a mãe. Esse é o fundamento, o princípio do com-
plexo de Édipo, é aí que o pai se liga à lei primordial da proibição do incesto (p.
171; 174).

Sendo assim, na condição de operador simbólico do complexo de Édipo,
cabe ao pai a tarefa de ser aquele que interdita a mãe de seu objeto – portanto,
aquele que representa a lei de proibição do incesto. Lei que, de acordo com os
conhecidos estudos antropológicos de Lévi-Strauss, prevalece sobre as de-
mais, como reguladora das trocas sociais (parentesco) de um determinado grupo
ou comunidade.

Sendo, portanto, a castração uma operação simbólica, o que importa ao
pai nesse contexto é sua consistência simbólica, por isso, pai simbólico; por
outro lado, o agente, propriamente dito, dessa operação é o pai real, que,
seguramente, não deve ser confundido com um pai, aquele de carne e osso.
De certa forma, isso explica porque a teoria psicanalítica propõe os termos
função paterna e função materna2. Segundo Joel Dör,

porque a dimensão do Pai simbólico transcende a contingência do homem real, não
é pois necessário que haja um homem para que haja um pai. Seu estatuto sendo o
de puro referente, o papel simbólico do pai é sustentado, antes de mais nada, pela
atribuição imaginária do objeto fálico. Nessas condições, basta que um terceiro,
mediador do desejo da mãe e do filho, dê argumentos a esta função para que seja
significada sua incidência legalizadora e estruturante (1991, p. 19).

Nessa articulação, portanto, para que o pai possa sustentar efetiva-
mente a chamada função paterna, ele deve surgir como terceiro, como me-
diador, ou ainda, como interditor do desejo incestuoso da mãe e do filho, em
seu estatuto simbólico, quer dizer, como representante da lei da proibição do
incesto. Em suas elaborações teóricas em torno desse estatuto simbólico do
pai no interior da trama edípica, Jacques Lacan chega a admitir, de maneira
mais ou menos conclusiva, que “o pai é uma metáfora”. E explica: “uma metá-
fora é um significante que surge no lugar de outro significante”. Nesse senti-
do, “o pai é um significante que substitui outro significante. Nisso está o pilar,
o pilar essencial, o pilar único da intervenção do pai no complexo de Édipo”.
Em resumo, “a função do pai no complexo de Édipo é ser um significante que
substitui o primeiro significante introduzido na simbolização, o significante
materno” (p.180). Na teoria lacaniana, o significante da metáfora paterna é
chamado: Nome-do-Pai.

Trata-se, em suma, da substituição do significante materno pelo signi-
ficante do Nome-do-Pai. Entretanto, a questão que agora se coloca é que, para
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que essa substituição significante possa de fato acontecer, o pai deverá ser
investido, como vimos, de uma atribuição fálica, quer dizer, é preciso que ele
seja suposto possuidor do falo imaginário, logo, pai imaginário. Tudo indica que
chegamos a um ponto crítico da trama – isso porque o único capaz de conferir
essa atribuição fálica ao pai é a mãe. Sendo assim, faz-se necessário que a mãe
invista e, obviamente, reconheça tais atributos ao pai, ou àquele que eventu-
almente possa sustentar essa função.

Resumo da ópera: “...a castração é simbólica (lei da proibição do incesto),
e seu objeto, imaginário (falo). Isso quer dizer que ela é a lei que rompe a
ilusão de cada ser humano de se acreditar possuidor ou identificado com uma
onipotência imaginária” (Nasio, 1993, p. 38). A dramática edípica, portanto, é
estruturante precisamente na medida em que institui a falta como condição
essencial para constituição de uma subjetividade desejante. Enfim, são esses
os principais desdobramentos do conceito psicanalítico complexo de Édipo que,
de forma introdutória, tentamos aqui esboçar.

Colocadas essas questões, buscaremos agora elucidar, a partir desta pers-
pectiva psicanalítica, aquilo que estamos chamando de impasses no processo de
constituição da subjetividade. Sendo assim, escolhemos três tipos de impasses
para ilustrar nosso argumento, são eles: o autismo, a psicose na infância e o
retardamento ou debilidade mental.

Autismo, psicose infantil, retardamento: “becos sem saída”?

A palavra impasse, na língua portuguesa, tem sua raiz etimológica na
expressão francesa impasse, que significa, entre outras coisas, beco sem
saída. Cogitamos, então, utilizar esta expressão – fruto desse pequeno jogo
semântico – no sentido de pensarmos essas “psicopatologias”, característi-
cas da infância, talvez como uma espécie de beco, isto é, como uma situação,
ou mesmo um lugar, onde a constituição subjetiva é colocada em questão,
podendo ou não, dependendo do caso, encontrar uma saída possível. Come-
cemos pelo autismo.

A descrição mais conhecida sobre o autismo é a do psiquiatra norte-
americano Leo Kanner, que em 1943 empreendeu uma longa pesquisa com
onze crianças que apresentavam determinadas “características compor-
tamentais” muito peculiares. Entretanto, apesar dos conhecidos avanços
tecnológicos produzidos na área médica, essa descrição proposta por Kanner,
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na década de 1940, ainda permanece atual. Talvez a questão esteja em que,
apesar dos esforços multidisciplinares e metodológicos, a definição exata so-
bre a etiologia do autismo ainda não foi confirmada. Objeto de várias contro-
vérsias em diversos campos, inclusive no interior da própria psicanálise, e
cercado de uma série de perguntas “sem resposta”, o autismo segue tal qual
um enigma, intrigando-nos a todos. Se por um lado, isso só faz aumentar
nossas dúvidas, por outro serve para mostrar que o tema continua em aberto,
pois ninguém está, pelo menos até este momento, autorizado a dar a “última
palavra” sobre o assunto.

Não obstante, as proposições psicanalíticas sobre o tema acabaram afas-
tando-se das pesquisas de Kanner, cujas conclusões dirigiram-se para uma
concepção etiológica organicista e inatista. Para a psicanálise, no entanto, a
problemática do autismo se desloca do caráter inato para o aspecto formador,
ou se preferirmos, estruturante, do encontro entre a criança e as figuras paren-
tais, primum, com o Outro materno. Como dissemos anteriormente, trata-se,
em última instância, da entrada do sujeito no campo do humano, no campo da
linguagem. Portanto, do ponto de vista da psicanálise, o autismo interroga-nos,
fundamentalmente, sobre a gênese do sujeito humano.

Vale anotar, todavia, que a concepção psicanalítica de autismo pode variar
consideravelmente em função das diferentes escolas e linhas de pensamento
em que esteja colocado o debate. Entre alguns autores lacanianos, por exem-
plo, é válido pressupor que o autismo seja uma problemática relativa à infân-
cia situada “em uma anterioridade à dialética do estágio do espelho” (Stefan,
1998, p. 20-21). Como podemos perceber, estamos novamente colocados diante
de questões relativas à constituição do sujeito. Mais ainda, como sugere o
próprio Jerusalinsky, a questão central do autismo passa pelo (des)encontro
entre a criança, no lugar de objeto do desejo materno, e a mãe, como repre-
sentante primordial do Outro.

Retomando então o que vimos, é preciso, ou melhor, é imprescindível
que a criança ocupe inicialmente o lugar de objeto do desejo do Outro materno,
para que em seguida, em um momento posterior e com o advento da castra-
ção, possa caminhar rumo a uma subjetividade desejante. Nesse sentido, a
hipótese que costuma ser menos contestada em relação ao autismo supõe
que algo possa ter interferido justamente nesse encontro fundamental que,
como sabemos, antecede o próprio nascimento da criança, chegando a
comprometê-lo. Conforme esclarece Kupfer: “...o corpo de um bebê jamais
sairá da condição de organismo biológico se não houver para ele um outro que
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sustente o lugar de Outro Primordial e que o pilote em direção ao mundo
humano, que lhe dirija os atos para além dos reflexos, e, principalmente, que
lhes dê sentido” (1999, p. 99).

Caso isso aconteça, isto é, caso o agente materno, na posição de Outro
Primordial, não cumpra sua função de inserir a criança nos limites do campo
da linguagem, sua constituição subjetiva estará, certamente, comprometida.
Sendo assim, podemos então supor que é exatamente nesse lugar que se
encontra o autista, ou seja, fora do campo da linguagem.

Segundo Jerusalinsky, e aqui não estamos mais falando de unanimidade,
o que define a posição do autista é a falta radical de inscrição do significante,
logo, a exclusão do campo do Outro. Como ele mesmo afirma:

a ausência de uma inscrição coloca a criança, a respeito da demanda do Outro, a
receber essa demanda na posição de repetição da exclusão. É por isso que o autista
recebe qualquer manifestação do laço social, seja do modo direto ou indireto, como
uma demanda de ausentificação. É por isso que a criança autista vira as costas
àquele que a ela se dirige, ou se opõe especificamente a incorporar os objetos que
lhe são oferecidos pelo outro (1993, p. 64-65).

Em suma, é como se o autista, pela sua condição, estivesse condenado
“a ficar do lado de fora de um universo que ativamente o exclui” (p. 65).
Partindo dessas considerações é que estamos propondo pensar que essa posi-
ção de exclusão representa, precisamente, o impasse subjetivo no qual está
colocado o autista.

Diferentemente do autismo – sobre o qual falamos de exclusão do
significante, segundo proposição de Jerusalinsky –, a psicose infantil caracteri-
za-se pela foraclusão de um significante, qual seja, o significante do Nome-do-
Pai. A esse significante, como vimos, cabe substituir o significante materno,
operação fundamental para a estruturação do sujeito. Segundo Volnovich:
“podemos definir a psicose na criança como o fato que permite constatar o
fracasso no campo da subjetivação da mesma” (1993, p. 89).

Nesse sentido, portanto, parece-nos pertinente considerar a psicose
infantil e o autismo como impasses relativos ao processo de constituição
da subjetividade, uma vez que a configuração de ambos está situada justa-
mente aí, nesse momento primordial, sendo o primeiro relativo aos desdo-
bramentos da trama edípica, e o segundo colocado em um aquém da expe-
riência especular.
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Mas, voltando ao problema da psicose, o que vem a ser a foraclusão?
Nasio afirma que:

o conceito de foraclusão é uma construção teórica que tenta explicar o mecanismo
psíquico na origem da psicose (...) é o nome que a psicanálise dá à falta de inscri-
ção, no inconsciente, da experiência normativa da castração, experiência crucial
que, na medida em que é simbolizada, permite à criança assumir seu próprio sexo
e, desse modo, tornar-se capaz de reconhecer seus limites (1993, p. 149).

Portanto, como vimos, a psicose pode ser pensada, do ponto de vista da
teoria lacaniana, como resultado da não inscrição, isto é, da foraclusão do
significante Nome-do-Pai3. Com efeito, essa posição que ocupa em relação ao Outro
materno seria, a nosso juízo, o impasse na constituição de sua subjetividade.

Pois bem, para Mannoni, a psicose infantil também pode ser pensada
como um fracasso da criança em relação à palavra dos pais, sendo o eixo prin-
cipal dessa palavra, conforme foi discutido anteriormente, a figura da mãe.
Diante disso, ela chega a se perguntar: “o que existe de perturbado na mãe,
para que a resposta do indivíduo ao seu discurso seja a alienação? Que lugar a
criança ocupa no mito familiar, para ser nesse ponto condenada a certo papel,
de onde nada nem ninguém possa desalojá-la?” Partindo, então, dessas inter-
rogações, a autora nos leva a considerar que: “o discurso da criança (sobretu-
do o do psicótico e do débil) nos oferece sempre um tipo particular de relação
à mãe. A doença da criança constitui o lugar mesmo da angústia materna,
uma angústia privilegiada que vem geralmente em uma evolução edípica
normal” (1987, p. 64).

Podemos concluir que a psicose na infância é determinada, justamente,
pela impossibilidade de se montar uma estrutura triangular (pai-mãe-filho),
isto é, se o significante paterno (Nome-do-Pai) não tem condições de operar
um corte (castração) na relação incestuosa mãe-filho, a criança permanecerá,
como vimos nas considerações sobre o complexo de Édipo, colocada na posi-
ção de objeto do gozo materno, porquanto não poderá seguir rumo a uma
subjetividade desejante.

No caso da deficiência mental, segundo Jussara Brauer: “é a Maud
Mannoni que devemos uma articulação fundamental para que se possa hoje
pensar no caso da deficiência em termos psicanalíticos” (1998, p. 57). Portanto,
o que nos permite reconhecer Maud Mannoni como tendo sido aquela que
introduziu a questão da deficiência mental nos perímetros da psicanálise, foi
precisamente o fato de ela ter deslocado a discussão da etiologia orgânica da
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deficiência para os possíveis efeitos subjetivos produzidos por uma trama
desiderativa, na qual a criança estaria envolvida. Isto é, ao considerar que, para
além das causas estritamente fisiológicas implicadas na deficiência, era preciso
estar também atento à posição que a criança débil ocupava na fantasmática
parental, em especial no desejo (inconsciente) da mãe, a autora (re)afirma a
possibilidade de uma abordagem psicanalítica dessa questão.

Cabe ressaltar, no entanto, que, apesar de terem passado praticamente
três décadas das pesquisas e reformulações mannonianas, o tema da deficiên-
cia mental continua não ocupando muito espaço nos debates psicanalíticos.
O que nos leva a supor que, provavelmente pelo fato de ter sido sempre as-
sociada a temas como distúrbios de inteligência, desníveis de Q.I., fracasso
escolar etc, essa questão tenha interessado mais aos psicólogos escolares,
psicopedagogos, educadores especiais e demais profissionais ligados ao campo
educativo do que propriamente aos psicanalistas.

Entretanto, para Mannoni, o que a maior parte desses profissionais que
se ocupam das crianças débeis ainda não conseguiu perceber é que “a debili-
dade concebida como déficit capacitário isola o sujeito na sua deficiência”. Em
outras palavras, “procurando para a debilidade uma causa definida, nega-se
que ela possa ter um sentido, quer dizer, uma história, ou que ela possa corres-
ponder a uma situação” (1995, p. 30). Logo, o que parece estar em questão na
abordagem mannoniana da deficiência mental é justamente a possibilidade e
a importância de se recuperar o sentido de uma história que fica, muitas ve-
zes, para não dizermos sempre, perdido e silenciado nas avaliações, classifica-
ções, diagnósticos etc.

Não obstante, para que possamos então recuperar o sentido perdido de
uma história, isto é, “para compreender o sentido dos sintomas da criança é
nos pais que será preciso procurar primeiro” (Mannoni, 1995, p. 38). É exata-
mente por isso que, como dissemos, Mannoni considera fundamental a inclu-
são do discurso parental no tratamento, não apenas como forma de situar a
criança em relação ao desejo (inconsciente) dos pais, elemento indispensável
para apreendermos o sentido do sintoma, mas também, e principalmente, por-
que somente a escuta do drama familiar possibilitaria “criar uma situação em
que finalmente seja concebível que a Verdade escondida por trás dos sintomas
seja assumida pelo sujeito” (1995, p. 36).

Cabe ressaltar ainda que, segundo Mannoni, a debilidade pode ser
entendida como uma espécie de sintoma que se presta a silenciar a angústia,
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bem como os conflitos inconscientes em jogo, na relação da criança com os
pais, como por exemplo, os curtos circuitos no processo identificatório. No
entanto, é preciso que esse sintoma não seja tomado pelo analista em seu
significado estrito, isto é, em sua dimensão empírica, mas sim como uma mensa-
gem que deve, ou mesmo que precisa ser decifrada. Pois, “tomando o sintoma
ao pé da letra acaba-se por perder de vista o discurso da criança” (p.122).

Enfim, se estamos propondo pensar, a partir de uma perspectiva estrita-
mente psicanalítica, o autismo, a psicose infantil e a deficiência mental como
impasses que dizem respeito ao processo de constituição da subjetividade,
estamos com isso marcando uma distância entre os pressupostos da psicaná-
lise e as demais teorias psicológicas do desenvolvimento. Portanto, vale desta-
car que, embora a psicanálise não proponha nenhuma espécie de “constituição
subjetiva ideal”, em que supostamente não haveria esses impasses, não pode-
mos desconsiderar que, para além do fato de representarem diferentes posi-
ções subjetivas no campo do discurso, tanto o autismo quanto a psicose e
mesmo o retardamento, evidenciam problemáticas psíquicas próprias da infân-
cia, isto é, próprias ao tempo inaugural do psiquismo humano.

A partir dessas proposições, e aqui chegamos à questão crucial de nossa
argumentação, não podemos considerar as crianças autistas, psicóticas e defi-
cientes mentais, tal como foi colocado na epígrafe deste artigo, como doentes
que devem ser curados, medicados ou mesmo institucionalizados, mas sim
como sujeitos que merecem ser escutados para que possam retomar as trilhas
de seu desejo e, quem sabe, virem a ocupar um outro lugar no campo do discur-
so, sem necessariamente estarem por isso, como ainda acontece muitas vezes,
excluídos do laço social.

Notas

1. Termo lembrado por Lacan para designar a criança antes da “utilização” da linguagem, ou
melhor, antes de começar a falar.

2. Em poucas palavras, o termo função indica a possibilidade desses papéis serem exercidos
por terceiros, e não necessariamente pelos próprios genitores, o que significa dizer que da
mesma forma que a ausência de um e/ou de outro não inviabiliza a operação de castração,
sua presença tampouco a garante.

3. Segundo Lacan: “para que a psicose se desencadeie, é preciso que o Nome-do-Pai, (...)
foracluído, isto é, jamais advindo no lugar do Outro, seja ali invocado em oposição simbólica
ao sujeito” (1998, p. 584).
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

We use psychoanalytical frame of reference for considering autism, child psychosis and
mental handicaps as various forms of impasses in the process of subjectivite constitution.
They figures difficulties in going through this constitutive process which implies a fruitful
use of the stages of childhood and adolescence.
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