
USO DA LINGUAGEM VERBAL COMO OBJETO AUTISTA--Lia Pistiner de Cortiñas                                                                

Neste trabalho, proponho idéias sobre transtornos da simbolização em funcionamentos autistas que se refletem no 

desenvolvimento da linguagem verbal. Desde a infância, o ser humano enfrenta a decisão de evitar ou tolerar a 

frustração. Nas frustrações precoces, o bebê depende da função alfa materna (Bion, 1962). Perceber o mundo em 

que vivemos é parte do contato com a realidade, formas extremas de denegação da realidade são bases de 

patologias severas. A frustração é inerente ao viver, a intolerância à frustração estende-se à intolerância à 

realidade. Bion (1962) sustentou que se a modificação da realidade está obstaculizada pelo estado mental, o ódio se 

dirige contra o aparelho mental do qual depende o perceber a realidade.                                                                                                                                                        

APARELHO MENTAL DO QUAL DEPENDE O PERCEBER A REALIDADE: Proponho-me a falar de funções mentais 

tomando termos de Bion, que tentou evitar a saturação do significado postulando uma função alpha, que 

transforma os dados da realidade em elementos α aptos para pensar. Os dados não transformados que implicam 

uma não diferenciação entre a “coisa” e a “não coisa” foram chamados de elementos β (beta). A função alpha (Bion, 

1962) transforma as impressões emocionais em elementos alpha, que formam a barreira de contato entre 

consciente e inconsciente. Os elementos α são indispensáveis para o desenvolvimento do pensar — com eles 

podem se formar sonhos, modelos e pensamento oníricos — com funções importantes como a notação e o registro 

de experiências emocionais e a atenção. Para que esse registro se produza e possa ser usado para formar sonhos e 

modelos, a atenção deve estar disponível para o encontro com novas experiências. O desenvolvimento de 

abstrações e modelos, fornece uma visão binocular que forma parte da capacidade para perceber a realidade. 

M.Klein diferenciou objeto parcial de objeto total. A visão binocular é uma concepção de múltiplos vértices, 

considerando o ego e o objeto a partir de diferentes perspectivas. A realidade última é incognoscível: sempre se 

trata de vértices, uma posição científica implica definir o vértice a partir do qual se faz a proposição (Bion, 1962). 

Definir o vértice significa conceber processos de simbolização. A realidade última é incognoscível e nós a 

conhecemos por meio de suas transformações. A deformação da realidade depende de uma barreira de contato 

entre consciente e inconsciente, de modo que não se confundam pensamentos com “coisas em si”.  Nos 

funcionamentos psicóticos se produz uma hipertrofia de identificação projetiva. Encontramos ‘elementos β’: sem 

diferenciar a coisa da não coisa, que servem para ser evacuados. A identificação projetiva sem identificação 

introjetiva produz confusão do interno e externo. Uma idéia é uma ‘não coisa’. Os elementos α são partículas de 

experiência metabolizadas pela função α, podem ser usados para pensar e comunicar. Os elementos β, impressões 

vividas como ‘coisa em si’, não podem ser assimilados. Nos funcionamentos autistas, as identificações projetivas 

estão detidas. Privilegiam-se elementos sensoriais, sobretudo tácteis. As crianças autistas parecem surdas. 

Encontramos elementos sensoriais autistas, que servem ao encapsulamento e identificações adesivas que levam à 

aprendizagem por imitação. Observamos que chupam a própria língua, mordem o interior das bochechas, etc. Essa 

aprendizagem mimética funciona como uma segunda pele e não pode ser usada para pensar, repetem palavras que 

não significam nada. Os pacientes autistas são difíceis de tratar. É possível um tratamento psicanalítico, há alguma 

forma de chegar a eles?                                                                                                                                                         

Características dos pacientes autistas- Estes pacientes parecem desconectados. Evitam olhar nos olhos, a 

comunicação é escassa. Algumas crianças são ecolálicos, a comunicação é bizarra, o ‘jogo’ é repetitivo. Parecem 

carecer de empatia e imaginação: atribuir-lhes fantasias não parece apropriado. Isto faz com que o tratamento 

psicanalítico seja diferente. Há uma detenção precoce do desenvolvimento, a qual implica que o tratamento tem 

que ajudar primeiro a desenvolver funções mentais.                                                                                                                                                        

Representação da Realidade- O descobrimento dos processos inconscientes implica para a psicanálise que a 

realidade última é incognoscível. Fazemos construções analógicas que ajudam a nos desenvolver no mundo. O 

desenvolvimento emocional-cognitivo é a criação de mais analogias que funcionem adequadamente. Jogo e 

linguagem destacam-se nesse sentido. Em seu desenvolvimento, a criança assimila construções de sua família e 

cultura. Este processo se produz nas interações primárias. O estado mental dos objetos e do bebê é fundamental 

para construir analogias. Devido à combinação de circunstâncias desafortunadas, as crianças autistas ficam fixadas a 

cruas simulações que surgem provavelmente do inato e de processos corporais. Sua conduta se torna automática. 

Isto também pode acontecer com uma parte isolada de pessoas com funcionamentos normais: estamos falando de 

uma parte autista da personalidade.                                                                                                                                          

Reverie, Relação Continente-Conteúdo  Os bebês têm necessidade de uma atenção especial que pode ser afetada 

pela depressão ou algum estado mental patológico na mãe durante a gravidez e no período pós-parto. O bebê pode 

não responder a suas expectativas ou mães com lutos recentes podem estar pouco disponíveis. O bebê não 

compreende estas situações e, se tiver tendências autistas (Tustin, 1986), o cenário está preparado para um corte 

entre a mãe e o bebê. Pode acontecer que o bebê tenha reações de desconexão, com impacto negativo na mãe e, 

se ocorrerem mal-entendidos mútuos na relação mãe-bebê, há um círculo vicioso e são crianças difíceis de criar. Há 



muitas crianças que sofrem estas experiências e que não se tornam autistas. Para que as reações autistas se 

estabeleçam, umas séries de circunstâncias têm que coincidir e, nesse sentido, o constitucional e o clima emocional 

da família são fatores importantes (F. Tustin, 1990).                                                                                                                                                      

USO DE OBJETOS AUTISTAS-SUAS NEFASTAS CONSEQUÊNCIAS  No desenvolvimento para o crescimento mental, o 

bebê encontra seu polegar e o suga, explora seu corpo e desenvolve uma capacidade de esperar. Isto não é o caso 

das crianças autistas: o sugar é substituído por aferrar-se a objetos autistas duros. Este recorrer constante a objetos 

autistas significa que permanecem em um estado de desconexão, onde não recebem os nutrientes necessários nem 

desenvolvem uma disciplina de espera. Por disciplina refiro-me a um contato com a realidade que o processo de 

amamentação e seus ritmos provêem: o bebê aprende que o peito chega. Os bebês que desenvolvem tendências 

autistas, em vez destas explorações, estão à mercê de pautas inatas, que se estereotipam É o contrário do que 

acontece comumente no desenvolvimento dos bebês de nossa espécie que, diferentemente dos outros animais, 

não nascem com tudo o que precisam saber para sua sobrevivência encriptado em seu DNA, aprendem através da 

experiência e dos cuidados parentais. A estas circunstâncias acrescentam-se elementos atávicos, de modo tal que 

estas crianças se sentem ameaçadas por criaturas predadoras ou sentem que lutam com outros num esforço de 

sobrevivência (F.Tustin 1985, p.110). Seria uma rivalidade primitiva, os objetos duros parecem extensões de unhas e 

dentes. Este uso constante de objetos autistas significa que a criança tem poucas possibilidades de aprender a 

tolerar a frustração e, quando esta se faz evidente, surgem birras que os aterrorizam, fazendo com que temam uma 

aniquilação total. Produz-se um círculo vicioso: para contrarrestar este terror, aferram-se a objetos autistas, assim 

nunca têm a oportunidade de aprender a lidar com a frustração. No desenvolvimento da linguagem, as crianças 

autistas não passaram pelo estágio da silabação da primeira infância, uma exercitação da voz. Também deixaram de 

sugar objetos substitutos que ocupam transitoriamente o lugar do peito. Estes objetos transicionais tornam mais 

tolerável a espera e são antecessores de uma capacidade de jogar. Estas crianças perderam a oportunidade de ter 

experiências associadas ao jogo, esperam fazer tudo bem na primeira tentativa, sem exercitação prévia. A 

conseqüência é que, quando falham, desistem de fazer o esforço de aprender. Para F.Tustin (1986) isto e um 

componente importante na passividade e falta de confiança das crianças autistas em si mesmas. Winnicott (1958) 

mostrou a importância dos objetos transicionais como transição para a adaptação à realidade. A diferença entre 

objetos transicionais e autistas é que os primeiros são uma ponte para desenvolver o contato com a realidade, os 

objetos de sensação autistas constituem uma barreira para este processo: através do isolamento bloqueiam a 

apreensão de realidades compartilhadas com outros seres humanos e com a cultura. Isto implica um bloqueio dos 

processos projetivos-introjetivos, raiz profunda de toda aprendizagem. Na desconexão destas crianças, nada pode 

entrar nem sair. Esta questão importa, pois a identificação projetiva realista (Bion, 1962) em uma relação 

continente-conteúdo, na relação mãe-bebê, é a origem do desenvolvimento da função de pensar. O uso de objetos 

de sensação autista alerta sobre transtornos do desenvolvimento da espontaneidade e criatividade. F.Tustin diz que 

a desilusão prematura e traumática nestas crianças significa que tiveram pouca oportunidade para a ilusão. As 

crianças que estão em contato com suas necessidades de modo que a espera seja tolerável têm imagens 

antecipatórias, que as preparam para o peito que virá. As crianças com capacidade de espera encontram formas 

substitutas transitórias do peito. As crianças autistas desenvolvem artefatos enganosos que não funcionam como 

substitutos transitórios, não são um consolo enquanto o peito não vem, eles o substituem. Chupetas e mantinhas 

usadas excessivamente podem se transformar em objetos autistas e estas crianças não aprendem a esperar. A 

frustração, a partir de situações de desilusão insuportáveis, pode levar à manipulação de objetos autistas em vez da 

criação de situações de ilusão adequadas (Winnicott). Isto tem implicações catastróficas: em vez de o 

desenvolvimento levar a sonhos, fantasias e pensamentos, o bebê manipula objetos autistas que, ao serem 

tangíveis, sempre presentes, fazem com que a criança fique imersa em funcionamentos concretos, que dificilmente 

poderíamos qualificar de mentais. Os objetos autistas a que a criança recorre para lidar com as frustrações, também 

impedem o desenvolvimento de lembranças, imaginação, pensamentos que, no desenvolvimento adequado, 

ajudam a tolerar as frustrações inevitáveis.  A ecolalia é uma manipulação de palavras e sons como se fossem coisas 

tangíveis, é uma forma de transformá-las em “ego”, como se fossem uma parte de seu corpo,(F.Tustin 1986). As 

palavras podem ser usadas como objetos autistas: não são usadas para comunicar, senão pelas sensações que 

sustentam a “ilusão” de não separação. A ecolalia, às vezes, é reforçada por adultos que repetem o que a criança diz 

para atrair sua atenção. Isto implica um círculo vicioso. Como analistas, temos que ficar atentos. Se cairmos nessa 

armadilha, deixamos estas crianças presas na sua patologia, sem a possibilidade de desenvolver relações humanas 

autênticas de intercâmbio.                                                                                                                                                           

Mariana  Agora Mariana tem 13 anos. No ano passado, ela mudou para uma escola que tem um recuperatorio onde 

aprende algo, diferentemente da escola anterior, onde passava de ano sem aprender nada. Mariana tinha oito anos 

quando chegou ao tratamento. Nesse momento, ela estava sendo tratada por um psiquiatra, uma psicopedagoga e 



uma psicóloga. Parte do material clínico é de quando tinha 11 anos. Aos oito anos, tinha um corpo desenvolvido, 

quase como de mulher. O motivo de consulta foi a preocupação dos pais: a ginecologista tinha dito que parecia que 

ia ter sua menarca. Começou uma análise que ainda continua. Sua primeira menstruação foi aos 11 anos. Os 

problemas clínicos são complexos. Uma das questões que me interessaram é que desenvolveu uma qualidade 

plástica no desenho e um interesse pela arte. Por sua vez, continua sendo difícil a abstração: escrever, saber a hora, 

etc. Com o tempo, descobri o uso imitativo da linguagem, ela repetia o que escutava sem pensar. Quando fala, 

ainda hoje, não expressa emoções, fala com rigidez. Chupa a língua e os lábios, o que significa provocar-se 

sensações que sustentam a “ilusão” de uma mãe sempre presente (F.Tustin 1981). Um traço de caráter observado 

ao longo da análise é sua teimosia, que agora adolescente se manifesta ainda mais. Frente a sentimentos de 

desvalimento, tenta inverter a relação analítica, zombando de minhas tentativas terapêuticas, como um desafio de 

que eu não vou poder com ela. Diz que quer que eu a ajude, mas isso implica passar por estados emocionais que lhe 

resultam intoleráveis. Expressa uma fantasia de cura mágica, que se traduz em dizer que gostaria de ser minha filha, 

assim não teria os problemas que tem. M. é a primeira filha de um casal jovem, tem um irmão cinco anos mais 

novo. Ambos pais têm nível universitário. Durante a infância, a mãe de M. esteve algum tempo longe de seus pais e 

ao cuidado de uns parentes, pois sua mãe estava doente e o pai não pôde cuidar dela. A mãe de M. é uma pessoa 

com uma ansiedade incontrolável, que torna quase impossível terminar as entrevistas com os pais. O pai parece 

mais tranqüilo, tentando conter a sua mulher. Isso também acontecia depois do nascimento de Mariana. Era o pai 

quem a levava para passear, o que era uma maneira de cuidar da sua mulher que parecia esgotada. A mãe continua 

fazendo análise e, embora tenha havido mudanças em relação ao esgotamento, este ainda se faz presente. Quando 

chegou ao tratamento, M. era enurética. Quando fazia xixi de noite, acendia as luzes e acordava a família. Os pais 

esgotados não sabiam o que fazer. Trabalhei com os pais a necessidade de certos limites em relação à enurese e a 

acordar toda a família, em relação a hábitos alimentares, etc. Minhas entrevistas com os pais possibilitaram um 

insight que lhes permitiu mudar a perspectiva e ser mais firmes com M. Isto levou a que M. desenvolvesse mais 

contato com a realidade. Houve mudanças nos pais e também na relação entre eles. A mãe lhe deu o peito durante 

três meses e bruscamente a desmamou porque não havia maneira de controlar o quanto mamava. Decidiu passá-la 

à mamadeira, mais controlável. No primeiro ano de análise, continuou o tratamento com o psiquiatra, a 

fonoaudióloga e uma psicopedagoga. No segundo ano, os pais aceitaram mais uma sessão por semana e deixaram a 

fonoaudióloga. Depois, deixaram toda a equipe. M. agora está na 6ª (sexta) série, ainda lhe resulta difícil ler, 

escrever e as quatro operações. A decisão de mudá-la de colégio ajudou. O desenvolvimento de uma conexão 

afetiva de M. na análise manifestou-se em uma relação transferencial com a diretora. Quando esta decidiu se 

aposentar, M. falou dessa ausência e, na análise, manifestou-se também com uma maior capacidade de perceber as 

separações. Estava desenvolvendo uma maior confiança no vínculo transferencial. Após um tempo de começar a 

análise, falou de uma colega que a incomodava continuamente. Entendi que me pedia ajuda e comuniquei aos pais, 

que averiguaram na escola (na 1ra. escola) e efetivamente essa menina, com funcionamentos psicóticos, assustava 

a M. e não havia contenção na escola. Isto os fez decidir-se pela mudança de escola.                                                     

Algumas questões técnicas F. Tustin afirma que é necessário introduzir mudanças na técnica co pacientes autistas. 

Estas mudanças consistem em uma técnica mais ativa: comunicar e insistir no abandono das manobras autistas que 

geram desconexão. Assim, quando M. falava e me parecia um falar mimético, sem compreensão, decidia enfrentá-

la com o fato de falar sem entender. Perguntava-lhe o que significava o que estava dizendo e isso permitia descobrir 

um modo de sobreadaptação, em que fazia um uso imitativo da linguagem sem compreender. Este contato com 

suas dificuldades trouxe-lhe alívio, pois essa linguagem mimética funcionava como barreira autista (Tustin, 1986). 

Também minhas intervenções tinham o sentido de fazê-la ciente sobre a desconexão — quando perdia o olhar na 

janela — requeria ativamente que me olhasse, mostrando-lhe não somente que não me olhava, mas dizendo-lhe: 

olhe para mim. Outro recurso foi o estabelecimento de limites: a falta de limites estimulava a onipotência e o não 

contato com a realidade. Dentro desta técnica ativa, quando eu abria a porta, ela corria pelas escadas e ia ao 

consultório como se eu não existisse. Comecei a segurar sua mão para subir as escadas. M. abria todas as portas, o 

que comecei a impedir. Ao estabelecimento de limites, somou-se expor a provocação desafiadora, como uma 

manifestação de onipotência. Outro recurso técnico foi transformar em jogo sua tendência ao isolamento: 

costumava se fechar no banheiro. Eu dizia que ia entrar, ela dizia que ‘não’, eu abria a porta e ela me empurrava 

com as mãos para o corredor. Eu ia para trás e logo iniciava um jogo de ir para frente, ela retrocedia e depois me 

empurrava com as mãos para trás. Percorrer o corredor para trás e para frente foi se transformando em jogo. Uma 

questão interessante foi a defasagem entre a capacidade de representação desenhando, que falava de uma 

capacidade simbólica, e as dificuldades de simbolização algébrica, na escritura e na linguagem. Pensei nas 

dificuldades da passagem de usar língua e boca para chupar ao uso para falar e comunicar-se. Ao longo da análise, 

houve um desenvolvimento da simbolização através dos desenhos, uma simbolização geométrico-estética. Nos 



desenhos havia desenvolvimento simbólico que também se manifestou no seu interesse por livros de arte. É 

necessário, ter um cuidadoso discernimento, pois o desenho, os livros de arte, embora possam abrir uma porta à 

comunicação,também podem ser usados para isolar-se.  Evolução atual: veio-lhe a menarca aos 11 anos e embora 

ainda faça xixi sem ir ao banheiro de vez em quando, ela cuida de si mesma e pode cuidar-se com relação à 

menstruação. As tentativas dos pais de estabelecer limites consistiam em ameaças de castigos, que M. sabia que 

não se cumpririam. Assim, estimulavam mais os funcionamentos onipotentes. Trabalhamos na análise para que 

tomasse consciência do uso autista da linguagem, que se manifesta falando por imitação e em um canto 

estereotipado. Também é necessário poder estar atento a sua tendência à ritualização e estereotipia do adquirido. 

O mesmo cuidado é necessário quando observamos a gradual saída do apego exagerado e indiferença e a volta ao 

mesmo. A localização no tempo e espaço foi favorecida pelo fato de não deixar passar as separações, tais como as 

férias, desenhando eu mesma um calendário para ela. Isto deu frutos e, nestas últimas férias de análise, M. esteve 

atenta às datas destas férias, que não iam coincidir. Por outro lado, a leitura e o vocabulário continuam em um nível 

pobre. A hiperquinesia e o uso autista da linguagem ocupam o lugar do símbolo lingüístico usado para pensar, 

comunicar. Mariana não aceitou o alívio que o símbolo produz. As crianças que evoluem em seu conflito edípico 

chegam a uma latência que lhes permite aprender a ler e escrever. Na sua evolução no tratamento, Mariana 

descobre pouco a pouco , sobretudo a partir de nossa comunicação sobre livros de arte e de seus desenhos, e do 

fato de começar a pôr nome e data e relatar do que trata o desenho — que os desenhos têm estrutura simbólica, 

mas não pode tolerar a estrutura simbólica das letras, sua articulação e combinação para formar fonemas e 

morfemas. Consegue desenhar com dificuldade as letras, não logra a articulação, nem manter a linha. Na evolução 

do tratamento, ou divide a palavra ou faz algo ininteligível, indiferenciado. Não alcança a passagem de um 

isolamento e funcionamento onipotente para o uso de uma simbolização que implica que as letras e as palavras não 

se escrevem como queremos, são signos que, articulados, servem para uma comunicação intersubjetiva. Isso seria 

aceitar viver em um mundo de senso comum compartilhado. Tem, portanto, falhas muito sérias no 

desenvolvimento da simbolização algébrica. Com os desenhos também pode fazer um uso autista: desenhar 

isolando-se, impedir-me de prestar atenção aos desenhos, assim passa a toda velocidade de um desenho a outro, 

etc., ou começa a cantar hipercineticamente ou a roer as unhas, etc.                                                                      

COMENTÁRIOS FINAIS                                                                                                                                                                               

É possível desenhar, falar, como uma forma de isolar-se. É mais difícil ler e escrever sem entender. É possível fazer 

um uso autista dos números. Mariana não pode fazer contas porque foge de prestar atenção e fazer relações, 

parece viver em uma bi-dimensionalidade sem um dentro. Seu desenvolvimento emocional freia-se por desconexão 

e portanto, freia-se a elaboração para passar à latência. O lugar da latência está ocupado pela desconexão. O 

controle é um obstáculo epistemológico de isolamento frente à aprendizagem da linguagem. No funcionamento 

autista, o conflito edípico, se evita. O uso autista da linguagem mimética, o dano na função da atenção, 

hiperquinesia, isolamento, são fatores do funcionamento autista. O conflito é o nutriente do crescimento mental. 

Em Mariana, observamos um reforço seletivo do ‘não’ e um reforço seletivo da distração: no desarmar a atenção 

em “mil” detalhes de modo a não captar nenhum. A bi-dimensionalidade, a aprendizagem por imitação produzem 

um vazio.  
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