
Como coordenadora do Setor de Crianças 
e Adolescentes do Instituto Virgínia Leone 
Bicudo e delegada da SPBsb junto à Federa-
ção Psicanalítica de América Latina, apro-
veito este espaço para comunicar que as so-
ciedades e grupos constituintes da FEPAL, 
impulsionados pela Diretoria de Crianças 
e Adolescentes da mesma, tomaram como 
fio condutor a discussão do sofrimento 
produzido pelo TEA – Transtorno do Es-
pectro Autista. Durante o XXXI Congresso 
Latino-americano foi gestada a Declaração 
de Cartagena e o início da construção de 
uma Rede Aberta pela internet, por meio da 
qual poderemos compartilhar inquietações 
e problemáticas da infância e adolescência 
com toda América Latina.

Esse movimento é uma aposta no encontro 
e intercâmbio da pluralidade de enfoques, 
terapêuticas e intervenções educativas em 
consonância com as fortes evidências clíni-
cas acumuladas através de nossas práticas 
de orientação psicanalítica. Para isto se con-
vocam as entidades representativas e as so-
ciedades psicanalíticas para empenhar seus 
esforços em encontrar transações adequadas 
ao conflito entre o padecimento da infância 
e adolescência e as soluções que oferecemos. 
Convidam-se organizações não governamen-
tais, instituições de saúde em geral, profes-
sores, grupos de pais e outros afins, preocu-
pados e ocupados com a vulnerabilidade da 
infância na América Latina frente ao excesso 
de patologização e medicalização. Para isto 
estamos veiculando o sítio SEMILLAR, uma 
“casa virtual” na qual possamos conformar 
uma rede de intercâmbio de experiências que 
estimule políticas ativas para o alívio do sofri-

mento das crianças, adolescentes e familiares.
Também se iniciou um projeto de divul-

gação chamado Relatos de Rua ou Diários de 
la Calle, com o objetivo de divulgar as expe-
riências que as sociedades psicanalíticas ou 
grupos de psicanalistas vêm desenvolvendo 
com setores vulneráveis da comunidade.  A 
divulgação se dará por meio de filmes curtos, 
relatos de experiências ou cenas de trabalho, 
que possam ilustrar a atividade realizada e 
circular no canal de divulgação da FEPAL, 
através do programa organizado pela dire-
toria atual. É um espaço para psicanalistas 
latino-americanos apresentarem suas expe-
riências de trabalho nas ruas e as levarem à 
comunidade, em rodas de conversa e diálo-
gos; para mostrarem o psicanalista de hoje, 
inserido nas problemáticas da atualidade, 
conciliando seu trabalho com o exercício de 
sua cidadania e buscando traduzir e diminuir 
as angústias, conflitos, desamparos e perdas 
que o ser humano enfrenta.

O programa é operacionalizado no conta-
to preliminar com as sociedades federadas 
de cada país, por meio de seu representante 
de Crianças e Adolescentes, de Comunidade 
e Cultura e da Diretoria, visando um levan-
tamento dos trabalhos que vêm sendo de-
senvolvidos. Posteriormente, os membros da 
comissão farão contato com os coordenado-
res correspondentes para solicitar a elabo-
ração de filme que mostre seus trabalhos. 
Semestralmente o programa avaliará o an-
damento dos trabalhos.

Além das novidades da Diretoria de Crian-
ças e Adolescentes da FEPAL, a discussão que 
trago para nosso Jornal, em forma resumi-
da, foi apresentada por mim na Associação 
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Psicanalítica de Guadalajara, México, no I 
Encontro Inter-regional de Crianças e Ado-
lescentes: “Entre a teoria e a prática psicana-
lítica na terapia de crianças e adolescentes”. 
Minha temática foi uma fundamentação teó-
rica, prática e histórica na terapia de crianças 
com diagnóstico médico-psiquiátrico de Sín-
drome Autista. À época, fui estimulada por 
Bernard Golse em seu texto “Sobre o que não 
podemos ceder”, publicado na Revista Fran-
cesa de Psicanálise por ocasião da “proibição” 
aos psicanalistas de atenderem crianças com 
esta síndrome. Decidi assim construir uma 
cronologia, em torno de dois eixos: por um 
lado, fundamentos psicanalíticos em torno 
do processo de maturação, e por outro, as 
classificações dos transtornos mentais da 
Associação Americana de Psiquiatria – AAP.

Faço aqui um resumo de meu trabalho no 
que toca às classificações dos transtornos 
mentais, lembrando que, historicamente, en-
fermidade mental foi definida e classificada 
por vários critérios. Já na Antiga Grécia, a pes-
soa que não participava da vida pública era 
chamada de idiota, e no século XIX, ‘idiotis-
mo’ passou a designar os que não saíam de si 
mesmos. Por isto, Hochmann, em 2009, falou 
de “uma história do autismo antes do autismo”.

Em 1840, a América do Norte dividia os 
problemas mentais em idiotia e loucura e so-
mente em 1869 a Associação Médico Psicoló-
gica Americana definiu um sistema classifica-
tório o qual, a partir de 1880, especificou sete 
categorias: mania, melancolia, monomania, 
parestesia, demência, dipsomania e epilepsia.

Em 1917, o Comitê de Estatística da Asso-
ciação Médico Psicológica Americana elabo-
rou a primeira Classificação Internacional 

de Doenças (CID); e em 1918 foi editado um 
Manual de caráter Estatístico e Epidemioló-
gico, com 22 tipos de distúrbios.

Em 1949, a Organização Mundial de Saú-
de, na CID 6, incluiu pela primeira vez um 
setor específico para enfermidades men-
tais, que abrangia psicoses, psiconeuroses 
e transtornos da inteligência, do caráter 
e do comportamento. 

Em 1952 foi desenvolvido o primeiro Ma-
nual Diagnóstico e Estatístico dos Transtor-
nos Mentais (DSM-I), com utilidade clínica e 
levando em conta a etiologia das patologias. 
O manual listou menos de 100 categorias e 
formalizou o diagnóstico como ferramenta 
da psiquiatria. Termos como “mecanismos de 
defesa”, “neuroses” e “conflito neurótico” in-
dicavam a influência da psicanálise na cons-
trução do manual. Autismo apareceu como 
sintoma da Reação Esquizofrênica Infantil.

Naquela época o tratamento predominan-
te era psicanalítico e incluía análise para os 
pais. Em 1968 o DSM-II listou 182 tipos de 
distúrbios, sem explicitar descrições diag-
nósticas. Eliminou-se o termo reação e a 
Reação Esquizofrênica do DSM-I passou 
a ser nomeada Esquizofrenia tipo Infantil. 
Termos psicanalíticos continuavam sendo 
cada vez mais usados e autismo permanecia 
como sintoma.

O DSM-III publicado em 1980 listou 265 
diagnósticos com critérios que pretendiam 
ser neutros com respeito à etiologia, porém, 
representaram um divisor de águas. Justa-
mente quando surgiu Autismo Infantil como 
subcategoria em Transtornos Globais do De-
senvolvimento, o conceito psicanalítico de 
neuroses foi excluído.



Em 1987, o DSM-III passou por uma revisão 
e apareceu com 292 diagnósticos. Admitindo 
inconsistências, o termo “neuroses” foi rein-
serido, mantendo, assim, uma visão psicana-
lítica, mas a perspectiva da psicanálise seria 
abandonada. Autismo Infantil passou a ser 
Transtorno Autístico (TA) e a Esquizofrenia 
tipo Infantil desapareceu, com a alegação de 
que é extremamente rara na infância. Numa 
segunda revisão, o DSM-III-R apareceu com 
a expressão Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) e formulou-se o primeiro conjunto de 
critérios para seu diagnóstico. Espectro Au-
tista tornou-se frequente como diagnóstico 
psiquiátrico, e se estabeleceu uma aliança 
entre psiquiatria, terapia medicamentosa 
e terapia cognitivo-comportamental; um 
compromisso que transparece nas recomen-
dações da AAP para que esses tratamentos 
sejam aplicados.

Em 1992, a 10º Classificação Internacio-
nal de Doenças (CID-10) foi publicada como 
um sistema de códigos, relacionados com a 
clínica e a investigação, e em 1994 o DSM-
-IV adotou esses códigos e conceituou cada 
transtorno mental como síndrome ou padrão 
comportamental. O Transtorno do Espectro 
Autista do DSM-III-R passou a ser nomeado 
de Síndrome Autista; nome dado por Asper-
ger em 1944.

Em 2000, foi publicado o DSM-IV-Revi-
sado, com 297 diagnósticos, incluindo diag-
nóstico diferencial e achados de laboratório. 
O manual foi proclamado a-teórico e foi pro-
posto para o ensino da psicopatologia. Afasta-
do das bases psicanalíticas e sob a influência 
da farmacologia, indústrias farmacêuticas 
e das neurociências, tornou-se “a bíblia da 
saúde mental”. A Síndrome Autista se man-
teve como referência para novos Transtornos 
Globais do Desenvolvimento (TGDs), apare-
cendo os subtipos: Transtorno de Asperger, 
de Rett e Desintegrativo da Infância.

Em 2013 foi editado o DSM-V, com mais de 
300 diagnósticos. Autismo Infantil, Transtor-
no Autista, Síndrome Autista, Transtorno De-
sintegrativo da infância, Transtorno Generali-
zado do Desenvolvimento Não-especificado e 
Síndrome de Asperger fundiram-se num único 
diagnóstico: Transtorno do Espectro Autis-
ta (TEA). Baseado na conduta observável, o 
Transtorno do Espectro Autista foi transfor-
mado em um transtorno do neuro-desenvolvi-
mento, o que revelou uma tomada de posição 
de ordem teórica com as neurociências.

Ressalto que Victor Lotter, em 1966, por 
meio de estudo epidemiológico, relatou um 
índice de 4,5 crianças com autismo a cada 

10.000 crianças de 8 a 10 anos. Em 2014, a 
epidemiologia apontou 1 em cada 110 crianças 
de 8 a 10 anos (corresponde a 4,5 em 500).

Para concluir cito a frase de Donald Melt-
zer: “A prática clínica é sempre mais avan-
çada que a teoria”. Na prática clínica sempre 
é necessário repensar, flexibilizar e trans-
formar a técnica além das teorias. Indepen-
dentemente do que aconteceu, esteja aconte-
cendo ou vier a acontecer entre psicanálise e 
psiquiatria em relação ao autismo, devemos 
promover o diálogo com membros da comu-
nidade científica que praticam outras aborda-
gens e, principalmente, com pais e educadores.

Nas neurociências há consenso generali-
zado da plasticidade do sistema nervoso e 
não se pode descartar os fatores orgânicos 
e genéticos, pois sabemos que atuam com os 
fatores emocionais de forma permanente e 
com o desenvolvimento psíquico-afetivo em 
seu eterno devir. Particularmente, parto da 
base de que as forças para o desenvolvimento 
transcendem as forças que o detém, princi-
palmente quando trabalhamos com a noção 
de inconsciente.

As crianças com autismo são sementes 
a serem germinadas, potencialidades que 
esperam ser resgatadas. São verdadeiros 
emergentes e muito responsivos ao humor e 
à atitude de presença do analista. Geralmente 
entendem muito bem o que se fala com eles. 
Devemos estar presentes e dispor de nossa 
subjetividade como instrumento de trabalho, 
para que possam emergir através de nosso 
olhar. Temos que reivindicar seu retorno ao 
desenvolvimento. Devemos promover inte-
resses, curiosidades e imitações, para que 
saiam de suas relações desvitalizadas e re-
petitivas, e possam fugir do círculo da não-
-elaboração. Devemos dar nome a seus sons, 
como fazem as mães com seus bebês. Quanto 
mais cedo se inicia o tratamento, melhor. Isto 
já é, por si, uma linha de trabalho.
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