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PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 
PATOLÓGICO E SUAS IMPLICAÇÕES 

ESTRUTURAIS E DINÂMICAS

DETERMINANTES GENÉTICOS E AMBIENTAIS DO COMPORTAMENTO 

O funcionamento psíquico baseia-se em uma complexa interação de elementos biológicos, 
psicológicos e sociais (Eizirik, Bassols, Gastaud e Goi, 2013). Na psicopatologia e na medicina há 
vários critérios de normalidade e anormalidade. A adoção de um ou outro depende, entre outros 
motivos, de opções filosóficas, ideológicas e pragmáticas do profissional (Dalgalarrondo, 2008; 
Lima 2012).

Quando se avaliam o estado psicológico e o comportamento de uma pessoa, três fenômenos 
devem ser considerados (Eizirik, Bassols, Gastaud e Goi, 2013; p. 15):

1. Os tipos de comportamento ou estado emocional, caracterizados como normais ou 
anormais, variam enormemente com a idade.

2. O desenvolvimento psicológico não prossegue de modo uniforme: ocorre em estágios 
descontínuos, separados por períodos de mudanças bruscas ou de transição de um estágio 
para outro.

3. O terceiro diz respeito ao ambiente ou à cultura em que cada pessoa vive, com suas 
peculiaridades, tradições e costumes.

A interação de fatores como a herança genética, condições ambientais e experiências ao longo da 
vida determina o que tem sido descrito como equação etiológica das disfunções psíquicas (Eizirik, 
Bassols, Gastaud e Goi, 2013).

Considera-se que aspectos genéticos, tais como inteligência e temperamento, marcam as 
diferenças principais entre as pessoas, enquanto fatores ambientais como cultura, classe social, 
família e grupos sociais tendem a tornar as pessoas parecidas. 

Contudo, apesar dos vários pesquisadores enfatizarem mais algumas variáveis em detrimento de 
outras, ocorre hoje um consenso quanto à multideterminação da personalidade. 
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Cada pessoa vivencia a realidade e interage com o outro com base na sua história genética, nas 
aptidões e limitações herdadas, no seu processo de aprendizagem, nas trocas estabelecidas nos 
diversos grupos do qual fez parte ao longo da vida, nos valores e modelos compartilhados na 
cultura. E, diante da interação entre tantos determinantes, a tendência é que cada pessoa torne-
se cada vez mais diferenciada ao longo da vida.

Os fatores genéticos desempenham um papel importante na determinação da personalidade, 
particularmente em relação àquilo que é único no indivíduo. Os fatores genéticos são geralmente 
mais importantes em características como a inteligência e o temperamento, e menos importantes 
com relação a valores, ideias e crenças. 

O fato de que algumas diferenças surgem cedo, de que são duradouras e parecem ser relativamente 
dependentes da história de aprendizagem do indivíduo, sugere que essas diferenças se devem 
a características genéticas ou hereditárias. Em síntese, os genes desempenham o papel de nos 
tornar parecidos como humanos e diferentes como indivíduos (Pervin e John, 2004). 

Herdabilidade é um termo utilizado por geneticistas do comportamento e refere-se a uma medida 
estatística que é expressa como um percentual. Esse percentual representa a extensão em que 
os fatores genéticos contribuem para variações, em um dado traço, entre os membros de uma 
população. Isto significa que a influência dos genes em um determinado traço de personalidade 
será elevada se a herdabilidade também for alta. 

Os determinantes ambientais abrangem influências que tornam muitos de nós semelhantes uns 
aos outros, assim como as experiências que nos tornam únicos. 

As experiências que os indivíduos têm como resultado de fazerem parte de uma mesma 
cultura são significativas entre os determinantes ambientais da personalidade, pois, apesar de 
frequentemente não termos consciência das influências culturais, a maioria dos membros de 
uma mesma cultura terão características de personalidade em comum. Poucos aspectos da 
personalidade de um indivíduo podem ser compreendidos sem referência a um grupo ao qual a 
pessoa pertença. 

Os fatores relacionados com a classe social determinam o status dos indivíduos, os papéis que 
eles desempenham, os deveres que lhes são atribuídos e os privilégios de que desfrutam. Assim 
como os fatores culturais, os fatores relacionados com a classe social influenciam a maneira como 
as pessoas definem situações e como respondem a elas. 

Um dos fatores ambientais mais importantes na determinação da personalidade é a influência da 
família. Cada padrão de comportamento parental afeta o desenvolvimento da personalidade da 
criança de pelo menos três maneiras importantes: 

Através de seu comportamento, eles apresentam situações que produzem certos comportamentos 
nas crianças; 

1. Eles servem como modelos de identificação; 

2. Eles recompensam comportamentos de forma seletiva. 
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3. Tais interações independem do fato dos pais compartilharem com a criança uma herança 
genética.  

Os estudos mais recentes têm demonstrado que as diferenças de personalidade entre irmãos 
não estão apenas nas diferenças constitutivas, mas também nas diferentes experiências que 
os irmãos têm como membros da mesma família e em experiências fora da família e que as 
experiências, a partir de ambientes não compartilhados (escola, amigos), têm maior influência 
sobre a personalidade do que os ambientes compartilhados (contexto familiar).

FUNDAMENTOS DE PSICOPATOLOGIA PSICANALÍTICA

A Psicopatologia Psicanalítica se caracteriza pela compreensão da dinâmica psíquica que 
fundamenta cada uma das três possíveis estruturas da personalidade e dos conflitos psíquicos 
decorrentes desta estruturação. 

O termo nosografia é utilizado para designar a classificação e descrição das doenças. No caso 
específico da nosografia psicanalítica, os quadros psicogênicos são classificados em neuroses, 
psicoses, perversões e afecções psicossomáticas (Laplanche e Pontalis, 2001). 

Freud considera que a personalidade já está bem formada no final do quinto ano de vida e que o 
desenvolvimento ulterior é essencialmente a elaboração dessa estrutura básica.

O modelo psicanalítico propõe que inicialmente a criança não imagina que existam diferenças 
anatômicas e acredita que homens e mulheres têm anatomias semelhantes. 

Ao serem defrontadas com as diferenças anatômicas entre os sexos, as crianças criam as chamadas 
“teorias sexuais infantis”, imaginando que as meninas não têm pênis porque este órgão lhe foi 
arrancado (complexo de castração). As meninas veem-se incompletas (por causa da ausência e 
consequente inveja do pênis). 

Neste período surge o complexo de Édipo, no qual o menino passa a apresentar uma atração pela 
mãe e a se rivalizar com o pai, e na menina ocorre o inverso. 

A estrutura da personalidade se constitui a partir da solução dada pelo sujeito ao conflito advindo 
da vivência do Complexo de Édipo e da saída que encontra para lidar com a ansiedade intensa 
vivenciada frente à constatação da castração.

No texto “Neurose e Psicose” (1925/2006), Freud aponta uma diferença básica entre neurose e 
psicose:

“a neurose é o resultado de um conflito entre o ego e o id, ao passo que a psicose 

é o desfecho análogo de um distúrbio semelhante nas relações entre o ego e o 

mundo externo”. (Freud, 1925/2006, p. 189)
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Ao longo do texto, Freud afirma que a neurose se caracteriza pela recusa do ego em aceitar a 
poderosa pulsão do id, rejeitando a posição de mediador da satisfação pulsional. Ele opera a 
serviço do superego e da realidade (princípios morais), a partir do mecanismo do recalcamento. 
O material recalcado insiste em se fazer conhecido, logo, ele escolhe vias substitutas. O sintoma 
neurótico aparece, então, como sendo uma representação substitutiva.

Em “A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose”, Freud afirma que tanto na neurose quanto na 
psicose existe uma perturbação da relação do sujeito com a realidade:

“Na neurose, um fragmento da realidade é evitado por uma espécie de fuga, ao 

passo que na psicose ele é remodelado... a neurose não repudia a realidade, 

apenas a ignora: a psicose a repudia e tenta substituí-la”. (Freud, 1924, p. 231)

A patologia neurótica se caracteriza pelo recalque do desejo durante o Complexo de Édipo. A 
somatização de conversão histérica, por exemplo, se fundamenta na presença de um desejo 
sexual que não foi satisfeito pelas vias normais.

O neurótico não tenta abrandar a castração: a castração existe, mas ele tenta fazer com que quem 
seja castrado seja o outro e não ele. É o outro que fica no lugar da falta. O neurótico está marcado 
pela castração, investindo grandes quantidades de energia corporal e psíquica para manter 
inconsciente este conhecimento. O mecanismo da repressão está presente nesta defesa.

O sintoma neurótico aparece, então, como sendo uma representação substitutiva, resultado da 
formação de compromisso entre o ego e o id. Por exemplo, a somatização de conversão histérica 
se fundamenta na presença de um desejo sexual que não foi satisfeito pelas vias normais.

Na patologia psicótica há uma rejeição da realidade e do Complexo de Édipo. Os delírios, 
alucinações e depressões são uma tentativa frustrada de dar sentido e lógica a uma visão de 
mundo particular, ocupando o lugar da fissura na relação do eu com o mundo. O sujeito cria uma 
nova realidade que é constituída de acordo com os impulsos desejosos do id.

O ponto central da observação de Freud está na constatação de que, em ambas as estruturas, o 
mais importante não é a questão relativa à perda da realidade, mas sim os substitutos encontrados 
frente à castração. Na neurose, o substituto encontrado ocorre via mundo da fantasia; já na psicose, 
os substitutos são delírio e alucinação.

Na patologia perversa o que ocorre é a recusa da Castração Edipiana. O perverso não aceita 
ser submetido às leis paternas e, em consequência, às leis e normas sociais. Ele não rejeita a 
realidade e nem recalca os seus desejos. Ele escolhe se manter excluído do Complexo de Édipo e 
da alteridade e passa a satisfazer sua libido sexual consigo mesmo (narcisismo).

Em “Três ensaios sobre a sexualidade” (1905), Freud afirma que “a neurose é o negativo da 
perversão”. Esta frase se refere ao fato de que os sintomas mórbidos do neurótico representam 
uma conversão das pulsões sexuais que deveriam ser chamadas de perversas, se pudessem 
encontrar uma expressão em atos imaginários ou reais. 
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As perversões atualizam, na realidade, modos de satisfação sexual recusados na neurose, 
mas ativamente presentes nelas, sob os disfarces dos sintomas (Kaufmann, 1996).

Para se defender da castração, o perverso usa um mecanismo mais poderoso que a repressão 
(usada com frequência pelo neurótico) que é a recusa. Ele tentará provar o tempo todo que a 
castração não existe, ou que é ele quem a faz. 

A recusa é um mecanismo em que uma percepção é substituída por uma crença. Ela vem junto 
com uma cisão do ego em que parte deste usa a repressão e parte usa a recusa.

A elaboração do objeto fetiche é uma formação de compromisso entre duas correntes psíquicas 
conflitantes: uma sinaliza a ausência do pênis na mãe, a outra lhe atribui imaginariamente o pênis 
que supostamente falta na formação do objeto fetiche.

Enquanto a psicose e a neurose surgem como resultados do conflito intrapsíquico, a perversão 
se apresenta como uma renegação da castração. Ao recusar a castração, o perverso mantém a 
crença na onipotência da mãe, na onipotência do desejo, mantém-se acreditando em um atributo 
fálico onipresente e onipotente. A castração coloca em jogo a percepção de que há um mundo de 
gozo e desejo entre os pais do qual a criança está excluída.

Nas atuações do perverso, há uma encenação da castração. O fetiche é o equivalente ao pênis da 
mãe; ocorre o uso de uma equação simbólica e não de um símbolo como o histérico é mais capaz 
de fazer, denunciando uma menor capacidade de simbolização do perverso perante o histérico.

Diversos campos do saber têm tentado formular modelos explicativos para o surgimento 
dos distúrbios de conduta. Por muito tempo a sociologia propôs que jovens socialmente e 
economicamente desprivilegiados tendiam à criminalidade como forma de obterem sucesso. No 
entanto, essa teoria foi incapaz de sustentar-se, pois se pode observar frequentemente que a 
tendência antissocial surge também entre pessoas com grande oferta de recursos financeiros e 
sociais. 

Quando estudamos os transtornos de personalidade a partir do referencial da psiquiatria, 
verificamos que os quadros descritos são apresentados em uma nosologia que independe do 
modelo estrutural proposto pela psicanálise, mas ainda assim podemos estabelecer correlatos 
com as três grandes categorias clínicas, que são a (1) neurose – histeria e neurose obsessiva; (2) 
psicose – paranoia, esquizofrenia, melancolia e hipocondria; (3) perversão. 

A partir do referencial psicanalítico, Fenichel, citado por Telles (1999), organizou os transtornos de 
personalidade em três categorias: 

 � Os decorrentes de uma conduta patológica frente ao id (frigidez e pseudoemotividade, 
defesas contra angústia, racionalização, idealização, traços anais, orais, fálicos, uretrais, 
castração, caráter fálico e genital);

 � Os decorrentes de uma conduta patológica frente ao superego (defesas contra culpas, 
masoquismo moral, dom juanismo, falta aparente de sentimento de culpa, criminalidade e 
má identificação, atuação, neurose de destino);
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 � Os decorrentes de uma conduta patológica frente a objetos externos (fixações em etapas 
prévias do amor, inibições sociais, ciúmes, ambivalência, pseudo sexualidade).

Na patologia psicótica há uma rejeição da realidade e do Complexo de Édipo. Os delírios, 
alucinações e depressões são uma tentativa frustrada de dar sentido e lógica a uma visão de 
mundo particular, ocupando o lugar da fissura na relação do eu com o mundo. O sujeito cria uma 
nova realidade que é constituída de acordo com os impulsos desejosos do id.

O ponto central da observação de Freud está na constatação de que, em ambas as estruturas, o 
mais importante não é a questão relativa à perda da realidade, mas sim os substitutos encontrados 
frente à castração. Na neurose, o substituto encontrado ocorre via mundo da fantasia; já na psicose, 
os substitutos são delírio e alucinação.

A teoria freudiana, baseada no modelo da neurose e concebendo o psiquismo ao modo de um 
aparelho psíquico animado por pulsões, outorga ao complexo de Édipo e à sexualidade os eixos 
básicos da vida psíquica e, como consequência, dá ao pai um lugar central na estruturação da 
personalidade, nas formas e contornos do adoecer psíquico, além de estar na base da moral e da 
própria vida cultural.

Segundo Campanário (2006), foi o trabalho de Lacan que permitiu o estabelecimento rigoroso e 
sistemático do conceito de estrutura em psicanálise, distinguindo neurose, psicose e perversão 
como estruturas clínicas. Na neurose estaria em jogo o recalque; na psicose, a forclusão e na 
perversão, a recusa da lei interditora do pai.

Lacan considera a recusa/rejeição da realidade o mecanismo específico da estrutura psicótica, 
nomeado por ele como a foraclusão do nome-do-pai. 

A partir da análise de Freud sobre as formações inconscientes (lapsos, sonhos e jogos de palavras), 
Lacan formulou sua hipótese central de que o inconsciente é estruturado como linguagem. 

A capacidade humana de atribuir significação ocorre a partir do momento em que o sujeito adentra 
a função simbólica e esta inserção ocorre por intermédio da vivência do Complexo de Édipo.

Durante a estruturação da personalidade, a criança inicialmente não está inserida no simbólico e 
seu contato com o mundo ocorre por intermédio da mãe, que identifica o filho como objeto de seu 
desejo e o sujeita às suas escolhas. 

Existe uma vivência simbiótica, em que a criança tem a experiência de ser cuidada por completo 
e atendida em suas necessidades por aquela que lhe possibilita uma experiência de completude 
e onipotência. Este significante inicial atribuído pela mãe vai marcar a identidade do sujeito e seu 
desenvolvimento mental.   

No primeiro tempo lógico o Outro é a mãe, pois o agente materno toma o bebê em uma posição de 
desejante e, ao cuidar dele, faz de si mesma o instrumento da vivência de satisfação do bebê. Este 
significante inicial atribuído pela mãe vai marcar a identidade do sujeito e seu desenvolvimento 
mental.
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O segundo tempo lógico ocorre com a entrada de um terceiro que introduz a lei da interdição, 
mostrando à criança a existência do Outro e marcando simbolicamente o fim da ilusória relação 
de completude e onipotência com a mãe. 

Nesse momento aparece a instância paterna como metáfora do pai – o nome-do-pai. Esta 
instância é marcada pelo discurso da mãe, demonstrando para a criança que o desejo da mãe se 
encontra em outro lugar e que ela também é submetida a uma lei. 

A instância paterna não precisa estar associada a um pai concreto, mas a um discurso ou situação 
que seja capaz de demonstrar simbolicamente à criança que existem outros objetos a serem 
desejados. O nome-do-pai representa tudo o que marca para a criança a ausência da mãe. Por 
exemplo, quando a mãe precisa deixar a criança para ir trabalhar.

Deste modo, enquanto no primeiro tempo lógico o Outro é a mãe, a instauração do Nome-do-Pai 
é o que vem barrar o Outro onipotente e absoluto, inaugurando a entrada da criança na ordem 
simbólica.

Por fim, podemos falar da entrada em um terceiro tempo lógico, em que ocorre a dissolução do 
complexo de Édipo, pois nessa etapa do desenvolvimento a criança não considera mais o pai 
como seu rival, e sim, como aquele que possui o objeto de desejo de sua mãe, o falo. Essa é a fase 
das identificações, que acontecem de maneira diferente de acordo com a escolha de objeto da 
criança.

Quando Lacan afirma que a foraclusão é o mecanismo da psicose, o que devemos compreender 
é que a rejeição do nome-do-pai implica que o sujeito não foi submetido à castração simbólica 
do processo edipiano. 

Ou seja, o sujeito psicótico é aquele que durante a vivência do Complexo de Édipo não sofreu 
a castração simbólica e, portanto, não desenvolveu a capacidade de simbolizar. A não inscrição 
do significante no Outro resulta nos distúrbios da linguagem e nas alucinações, que marcam a 
psicose. 

Na patologia perversa o que ocorre é a recusa da Castração Edipiana. O perverso não aceita 
ser submetido às leis paternas e, em consequência, às leis e normas sociais. Ele não rejeita a 
realidade e nem recalca os seus desejos. Ele escolhe se manter excluído do Complexo de Édipo e 
da alteridade e passa a satisfazer sua libido sexual consigo mesmo (narcisismo).

Em “Três ensaios sobre a sexualidade” (1905), Freud afirma que “a neurose é o negativo da 
perversão”. Esta frase se refere ao fato de que os sintomas mórbidos do neurótico representam 
uma conversão das pulsões sexuais que deveriam ser chamadas de perversas, se pudessem 
encontrar uma expressão em atos imaginários ou reais. 

As perversões atualizam, na realidade, modos de satisfação sexual recusados na neurose, 
mas ativamente presentes nelas, sob os disfarces dos sintomas (Kaufmann, 1996).

Para se defender da castração, o perverso usa um mecanismo mais poderoso que a repressão 
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(usada com frequência pelo neurótico) que é a recusa. Ele tentará provar o tempo todo que a 
castração não existe, ou que é ele quem a faz. 

A recusa é um mecanismo em que uma percepção é substituída por uma crença. Ela vem junto 
com uma cisão do ego em que parte deste usa a repressão e parte usa a recusa.

A elaboração do objeto fetiche é uma formação de compromisso entre duas correntes psíquicas 
conflitantes: uma sinaliza a ausência do pênis na mãe, a outra lhe atribui imaginariamente o pênis 
que supostamente falta na formação do objeto fetiche.

Enquanto a psicose e a neurose surgem como resultados do conflito intrapsíquico, a perversão 
se apresenta como uma renegação da castração. Ao recusar a castração, o perverso mantém a 
crença na onipotência da mãe, na onipotência do desejo, mantém-se acreditando em um atributo 
fálico onipresente e onipotente. A castração coloca em jogo a percepção de que há um mundo de 
gozo e desejo entre os pais do qual a criança está excluída.

Nas atuações do perverso, há uma encenação da castração. O fetiche é o equivalente ao pênis da 
mãe; ocorre o uso de uma equação simbólica e não de um símbolo como o histérico é mais capaz 
de fazer, denunciando uma menor capacidade de simbolização do perverso perante o histérico.

Assim, os mecanismos utilizados por cada uma das estruturas clínicas na Psicanálise são:

 | Neurose – mecanismo: repressão da castração. No processo de solução do conflito 
edipiano, o sujeito rejeitou o conhecimento da existência da castração e, para lidar 
com a angústia, recalcou este conteúdo. No caso da repressão, o inconsciente sabe 
da realidade e a consciência, não. A representação reprimida encontra-se no incons-
ciente e vem à consciência por meio dos sintomas, enquanto substitutos simbólicos.

 | Psicose – mecanismo: negação da castração. O psicótico se estrutura afirmando que 
a castração não existiu e para tanto cria outra realidade, que transparece por meio dos 
delírios e alucinações.

 | Perversão – mecanismo: renegação da castração. O perverso substitui a crença da 
falta do falo na mãe pela convicção de que esta o possui ou mesmo de que ele é o 
próprio falo que falta à mãe. Neste mecanismo, a presença de uma crença implica a 
renegação da outra. A formação de compromisso se expressa na ritualização da cas-
tração através do objeto fetiche.

A teoria freudiana, baseada no modelo da neurose e concebendo o psiquismo ao modo de um 
aparelho psíquico animado por pulsões, outorga ao complexo de Édipo e à sexualidade os eixos 
básicos da vida psíquica e, como consequência, dá ao pai um lugar central na estruturação da 
personalidade, nas formas e contornos do adoecer psíquico, além de estar na base da moral e da 
própria vida cultural.

E quanto ao autismo? Estaria situado em qual estrutura clínica?
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Considerando as estruturas clínicas inicialmente propostas pela teoria da libido freudiana, 
podemos diferenciar dois polos dentro da estrutura psicótica: a esquizofrenia e a paranoia. 
Contudo, nenhum desses polos contempla claramente o autismo. 

Existe no interior do campo psicanalítico uma discussão acirrada sobre o lugar do autismo junto às 
estruturas clínicas. O autismo seria uma faceta da psicose ou outra estrutura? 

Sabemos que na psicose o mecanismo presente é o da foraclusão do nome-do-pai, ou seja, a 
negação da castração. Mas quanto ao autismo? 

Proeminentes psicanalistas que vêm desenvolvendo sua prática junto à clínica do autismo propõem 
diversas possibilidades psicodinâmicas para explicar a constituição psíquica nos quadros autistas.

Autores como Melanie Klein e Jacques Lacan consideram o autismo como uma patologia 
resultante da estrutura psicótica; enquanto outros psicanalistas como Alfredo Jerusalinsky, Marie-
Christine Laznik e Robert Lefort referem-se ao autismo como uma construção fora dos padrões 
das estruturas clínicas estabelecidas pela psicanálise (Campanário, 2006).

Jerusalinsky afirma não ser possível identificar a psicose e o autismo em uma mesma estrutura, 
pois, na psicose, está presente o mecanismo da forclusão, ao passo que no autismo trata-se da 
exclusão do campo significante (Campanário, 2006). 

Conforme vimos, no mecanismo da foraclusão ocorre a rejeição do nome-do-pai, implicando 
na não submissão do sujeito à castração simbólica do processo edipiano. A não inscrição do 
significante no Outro resulta nos distúrbios da linguagem e nas alucinações, que marcam a psicose. 

No caso da exclusão o sujeito não chegou a ser inscrito no significante. O autista seria o sujeito 
que, por motivos variados, estaria impossibilitado de ser introduzido no campo da linguagem. 

A falta de alucinações no autismo permite diferenciar psicodinamicamente este quadro da 
esquizofrenia e fundamenta o argumento de que estes os dois não podem fazer parte de uma 
mesma estrutura psíquica.

Enquanto o autista não compreende o mundo que o rodeia e, para se defender, tende a se isolar 
dele, o psicótico cria uma compreensão delirante do mundo e espera que todos no mundo se 
comportem de acordo com seu imaginário. 

Para entendermos essa discussão, precisamos retomar alguns conceitos fundamentais da 
Psicanálise. Conforme estudamos, a teoria freudiana concebe que o aparelho psíquico é animado 
por pulsões e outorga ao complexo de Édipo e à sexualidade os eixos básicos da vida psíquica. 

A pulsão pode ser compreendida como uma energia potencial e constante, que advêm do próprio 
organismo e alimenta a psique, realizando a ligação entre o somático e o psíquico. 

Freud descreveu o trajeto pulsional em três tempos (Sieiro, 2013): 
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 � Primeiro tempo - o bebê vai em busca de um objeto oral para apoderar-se dele, sendo 
este considerado um movimento ativo e que pode ser observado no encontro com o seio, 
com a mamadeira, entre outros.

 � Segundo tempo - o bebê vai em busca de si mesmo e seu próprio corpo passa a ser o 
objeto. Esse movimento também ativo é nomeado como auto-erotismo e pode ser percebido 
quando o bebê chupa sua mão, seu dedo, a chupeta, etc.; 

 � Terceiro tempo - o bebê se faz objeto de um novo sujeito, ou seja, passa a sujeitar-se a outro. 
Esse movimento pode facilmente ser nomeado como passivo, mas se sujeitar, oferecer-se 
ao outro, também é um movimento ativo. Como exemplo dessas ações da criança em busca 
de fazer-se objeto temos: o ato da criança colocar o dedo na boca da mãe, o olhar da criança 
em busca do olhar da mãe, o balbuciar na presença do cuidador. 

Segundo Sieiro (2013), a psicanalista Marie-Christine Laznik considera que o autismo resulta de 
uma falha de estruturação do aparelho psíquico por conta do fracasso do circuito pulsional, 
sobretudo no terceiro tempo, podendo levar à constituição de patologias diversas com déficits 
gravíssimos que fazem lembrar a oligofrenia. 

Quanto à discussão sobre o lugar do autismo entre as estruturas clínicas propostas pela 
psicanálise, Laznik afirma que o fracasso do circuito pulsional completo é um aspecto que 
favorece o diagnóstico diferencial entre psicose e autismo. 

Conforme vimos, a estruturação da personalidade ocorre a partir da solução dada pelo sujeito ao 
conflito decorrente da vivência do Complexo de Édipo. 

No caso da criança que virá a ser psicótica, a sua sujeição ao desejo do outro (mãe) ocorre 
normalmente, podendo se verificar isto através dos sinais que comprovam uma inserção no 
terceiro tempo do circuito pulsional. Assim, o desenvolvimento psicossexual ocorre normalmente, 
possibilitando a vivência do Complexo de Castração.

No caso de risco de evolução autística, o que ocorre é o fracasso do terceiro tempo do 
circuito pulsional, ou seja, a criança não vivencia a experiência de ser sujeito do desejo 
do outro e não chega nem mesmo a vivenciar o Complexo de Édipo. 

Por esta razão, alguns autores afirmam que o autismo é uma quarta estrutura psíquica, elaborada 
sem a vivência do Complexo do Édipo; enquanto outros autores afirmam que sem a entrada 
na linguagem não existe a formação de uma estrutura, sendo o quadro autista uma patologia 
instalada antes da estruturação psíquica. 

O autismo representa a não instauração da relação simbólica fundamental e sem o simbólico não 
existe a subjetividade. No autista, tudo é real e o espaço virtual não existe. 

ATENÇÃO! 
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Nesta perspectiva, a manifestação da síndrome autística está relacionada à não instauração das 
estruturas psíquicas, trazendo como consequência déficits no desenvolvimento do bebê (Sieiro, 
2013). 

Vasconcelos (2009), afirma que, tendo em vista que o terceiro tempo do circuito pulsional está 
ausente nas crianças autistas, é fundamental identificar a presença deste terceiro tempo pulsional 
no bebê para que se possa fazer um diagnóstico precoce, antes que se instale a síndrome autística. 

Laznik identificou dois sinais clínicos que podem ser percebidos ainda no primeiro ano de vida da 
criança e permitem um diagnóstico precoce (Vasconcelos, 2009):

1. O não olhar entre a mãe e seu bebê, sobretudo se a mãe não percebe este fato. Este sinal 
permite pensar na hipótese de autismo, logo nos primeiros meses de vida. 

2. O segundo e mais importante sinal consistiria na não instauração do circuito pulsional 
completo, quando o terceiro tempo do circuito pulsional não é alcançado. 

Estes sinais podem ser identificados precocemente se os pediatras estiverem atentos às interações 
entre bebê-mãe/cuidador durante as consultas no primeiro ano de vida da criança. 

A falha na instauração do circuito pulsional sinaliza importante impasse na relação mãe-bebê. Este 
impedimento tanto pode ocorrer devido a limitações orgânicas da própria criança, dificultando que 
o bebê seja responsivo aos cuidados da mãe; quanto pode ocorrer quando a mãe não consegue 
responder às investidas da criança, devido a um quadro de comprometimento emocional, tal qual 
a melancolia.

Conforme vimos, o não-olhar entre a mãe/cuidador e o bebê constitui um dos principais sintomas 
que permitem formular uma hipótese de autismo; por isto, a observação do pediatra e seu 
questionamento e orientações sobre as interações maternas com a criança podem constituir-
se como ferramenta para intervenção precoce, além de possibilitar o encaminhamento para 
acompanhamento psicológico sempre que necessário. 

Nesse sentido, o trabalho de prevenção em saúde mental seria facilitado pelos médicos que, ao 
detectar os sinais precoces de problemas graves com os bebês, poderiam encaminhá-los para as 
consultas psicológicas especializadas. 

Laznik ensina que o bebê com risco de autismo é capaz de olhar para a mãe ou para seu cuidador, 
quando se utiliza a linguagem “manhês”, que é uma forma particular com a qual a mãe fala ao seu 
bebê, com seus picos prosódicos acentuados e prolongamento das vogais (Vasconcelos, 2009). 

A introdução do terceiro tempo pode instituir outra dinâmica entre o bebê e a mãe, possibilitando 
o estabelecimento do laço ente eles. Isto significa intervir na relação do Outro com a criança 
(Vasconcelos, 2009). 

O terceiro tempo do circuito pulsional pode ser restabelecido por meio da intervenção de um 
profissional que saiba trabalhar esta relação pais-bebê, e principalmente se for antes dos três 
anos de idade, que é o período sensível no qual a criança se insere com mais naturalidade no 
campo dos significantes do Outro. 
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