
1 

 

PROJETO EXPERIENCIAL – TERAPIA PSICANALÍTICA EM 
CONTEXTOS DE ASPERGER 

 
Lázaro Tavares 

 
Conforme especifica o título, este trabalho, trata de um Projeto 
experiencial, de visão psicoanalítica, buscando-se atuações, 
movimentos e escuta de asperger. Como base inicial, introdutória, cita-
se Hermínia Prado Godoy, na introdução de um trabalho de 
aproveitamento de curso, da disciplina Os Distúrbios do 
Desenvolvimento nas Neurociências, intitulado “Síndrome de Asperger: 
revisão bibliográfica”. Segundo Godoy, “A Síndrome de Asperger (SA) 
foi  primeiramente descrita sob o título de Psicopatia Autista pelo 
médico Austríaco Hans Asperger em 1944, como: não reconhecida 
antes do 3º. ano de idade; a fala desenvolve-se na idade normal; existe 
a inversão pronominal; a linguagem é pedante, repetitiva e 
estereotipada; existe a falha em entender regras que controlam a 
conduta social; fazem uso de temas repetitivos; as preocupações são 
intensas e podem ser originais e criativos. Asperger acreditava que os 
pacientes possuíam inteligência normal e que não existia atraso no 
desenvolvimento cognitivo e na fala (Ryan, 1992)”. 
 
Não se sofre da síndrome de Asperger, pois ela não é uma doença. A 
pessoa simplesmente tem Asperger, por ter uma condição neurológica 
diferente daquela que é a mais frequente na população.  
 
Atualmente, a última edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Doenças Mentais, o DSM-V, lançada em 2013, a Síndrome de 
Asperger, quanto as características diagnósticas pode-se perceber que 
o único item mantido pelo DSM-V, foi quanto ao prejuízo social 
existente nos portadores desta Síndrome. Foi concordante com os 
critérios adotados por Asperger no que se refere a não existência de 
atrasos na linguagem e cognição, porém não qualificou como critério a 
fala pedante, apontada por Asperger. O DSM-V afirma que quanto a 
incidência é mais comum ser encontrada em indivíduos do sexo 
masculino, que segue um curso contínuo e, na maioria dos casos, a 
duração é vitalícia e que aparece mais tardiamente que o Autismo. No 
período pré-escolar podem ser notados atrasos motores ou falta de 
destreza motora. No contexto escolar podem ser notadas as 
dificuldades na interação social, e na vida adulta surgem problemas de 
empatia e modulação da interação social. Desta feita, o DSM-V, 
passou a utilizar uma única nomenclatura para todos os subtipos, 
englobando-os sob o termo “Transtorno do Espectro do Autismo”, 
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classificando-os apenas quanto ao nível de severidade, visando 
simplificar a linguagem médica acerca da ampla variação do autismo e 
aumentar as chances de diagnóstico no intuito de fornecer assistência 
a mais pessoas autistas.  
 
Audrey Bueno, Psicóloga-pesquisadora e tradutora especializada em 
neurociências e psiquiatria, no artigo “O que é Síndrome de Asperger?” 
diz que “até sua décima edição, que vigorou até 2016, o CID – que é 
outro manual de classificação internacional de doenças amplamente 
utilizado pela área médica, em especial na Europa, e o mais utilizado 
no Brasil, mantinha a nomenclatura de Síndrome de Asperger (sob 
código F84.5) dentro dos quadros de autismo de alto funcionamento, 
mas em sua 11ª edição (CID-11), lançada em 2017, acabou optando 
por uma reformulação de termos similar à encontrada no DSM. O 
código geral para Transtornos do Espectro do Autismo, portanto, não 
será mais F 84, e sim 6A02. 
 
A Síndrome de Asperger refere-se a um quadro clínico caracterizado 
por isolamento social, em combinação com comportamento excêntrico 
e estranho. Não existe cura para síndrome de Asperger, porém, as 
pessoas que sofrem desse transtorno podem ter vida plena e feliz, 
especialmente se tiverem tratamento precoce. 
 
A síndrome de Asperger é um tipo de autismo, mas sem nenhum 
atraso ou retardo no desenvolvimento e na linguagem. Quando adultos, 
os portadores podem viver de forma comum, como qualquer outra 
pessoa que não possui a síndrome. Há indivíduos com Asperger que 
se tornam professores universitários, cientistas e outras.. 
 
O tratamento para síndrome de Asperger pode incluir treinamento de 
habilidades sociais e educacionais, bem como, pode incluir terapia 
comportamental ou outra e, na maioria dos casos, medicamento para 
condições relacionadas. 
 
As pessoas com Asperger não têm a habilidade natural de enxergar a 
comunicação implícita da interação social, e podem não ter capacidade 
de expressar seu próprio estado emocional, resultando em 
observações e comentários que podem soar ofensivos apesar de bem-
intencionados, ou na impossibilidade de identificar o que é socialmente 
"aceitável". As regras informais do convívio social que angustiam os 
portadores de Asperger são descritas como "o currículo oculto". Os 
aspergers precisam aprender estas aptidões sociais intelectualmente 
de maneira clara, seca, lógica como matemática, em vez de 
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intuitivamente por meio da interação emocional normal. Pessoas com 
Asperger tipicamente tem um modo de falar altamente "pedante", 
usando um registro formal muitas vezes impróprio para o contexto. 
 
Segundo Godoy, citando Assumpção (1995, p.130) resume a seguinte 
sintomatologia necessária para se realizar o diagnóstico da Síndrome 
de Asperger: inteligência normal ou próxima do normal; 
desenvolvimento de habilidades especiais, com interesses circunscritos 
que podem permanecer durante anos excluindo a participação em 
outras atividades e manifestando-se de forma repetitiva e 
estereotipada; os primeiros sintomas são observados ao redor do 
terceiro ano de idade; há o desenvolvimento de padrões gramaticais 
elaborados precocemente, porém com superficialidade e forte 
tendência ao pedantismo, e alterações de prosódia, bem como 
problemas de compreensão e de comunicação não verbal, ligada a 
gestos e expressão facial, e, apresenta um deficit importante no 
contato social, com inabilidade no estabelecimento de jogos sociais ou 
de relações interpessoais, bem como comportamentos inadequados e 
rotinas estereotipadas e de difícil alteração.  
 
Segundo Klin, (2006), os indivíduos com Síndrome de asperger, 
encontram-se socialmente isolados, mas não são usualmente inibidos 
na presença dos demais. Normalmente, eles abordam os demais, mas 
de uma forma inapropriada e excêntrica. Por exemplo, podem 
estabelecer com o interlocutor, geralmente um adulto, uma 
conversação em monólogo caracterizada por uma linguagem prolixa, 
pedante, sobre um tópico favorito e geralmente não-usual e bem 
delimitado. 
 
Para Zimerman (1999), apesar de enfrentar grandes dificuldades 
relacionais,  é indispensável para o seu crescimento mental que o 
sujeito portador da Sindrome de Asperger. desenvolva com as demais 
pessoas um tipo de vínculo no qual reconheça que o outro não é um 
mero espelho seu, que é autônomo e tem ideias, valores e condutas 
diferentes das dele, que há diferença de sexo, geração e capacidade 
entre eles. 
 
Não se abre mão do tratamento terapêutico da família. A terapia da 
família é para trabalhar as questões individuais. Não é fazer a terapia 
por causa do asperger. O objetivo é levar cada componente da família 
a “curar” seus conflitos e, desta forma, buscar uma relação possível 
com o aspergiano. (Aspergeriano é o movimento dos asperges ou 
aspergianos).  



4 

 

Na terapia com o asperger não haverá relatórios do processo analítico 
aos responsáveis, isto em função da relação terapêutica 
(ética/confidencialidade e cumplicidade). As conversas quando 
necessárias serão realizadas em encontros para considerações gerais. 
 
No caso especifico, o tempo será sempre o fator fundamental uma vez 
que esse tratamento deveria ser iniciado desde a infância. Agora, ao 
iniciá-lo em tempo tardio, é necessário compreender que irá requerer 
maior tempo. 
 
Por último, salienta-se que qualquer que seja a terapêutica utilizada, 
tem-se os casos refratários, que não respondem bem às intervenções. 
Enfatiza-se que não há cura, mas há socialização. Logo, é possível a 
existência do que chamamos de socialização com o profissional.  
 
O Processo terapêutico não será fácil. Será uma inovação com base 
em alguns experimentos que já foram desenvolvidos. 
 
Não há medicamentos específicos para tratar o distúrbio de Asperger. 
No entanto, dependendo os sintomas apresentados pelo paciente, 
pode ser necessário a consulta com um psiquiatra para indicação de 
medicamentos que ajudem a reduzir as sensações desagradáveis.  
 
O uso do medicamento durante o processo terapêutico, de acordo 
com a prescrição psiquiátrica, bem como, a entrada da família em 
processo terapêutico, serão condições sine qua non para que o 

Projeto seja desenvolvido. 
 
SUGESTÕES PROCEDIMENTAIS: 
 

 Fornecer ambiente previsível e seguro as asperger; 

 Minimizar as transições;  

 Evitar surpresas;  

 Oferecer rotinas diárias consistentes. É preciso entender cada 
rotina do dia e saber o que o espera, de forma a ser capaz de se 
concentrar na tarefa que tem em mãos;  

 Proteger a pessoa de ser importunada ou bulida e oferecer 
condições para que a pessoa saiba “resolver” as questões do 
cotidiano;  

 Aprender formas de reagir a situações sociais e a ter um 
repertório de respostas para usar em várias situações sociais, até 
que as reações sejam as mais espontâneas possíveis; 
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 Uso de reforço positivo seletivo direcionado a formar um 
comportamento desejado, é uma estratégia crítica para ajudar o 
desenvolvimento e adaptação. Inicialmente, pode-se adotar um 
regime de premiação por comportamentos simples e esperados;  

 Se for necessário, inicialmente, procurar individualizar todos os 
conteúdos em redor de sua área de interesse e, em seguida, aos 
poucos, ir realizando a desindividualização; 

 Gradualmente, usar as fixações da pessoa como um caminho 
para abrir seu repertório de interesses; 

  Uma tremenda quantidade de estrutura externa precisa ser 
arregimentada se, se espera que a pessoa seja produtiva. Isso 
implica em um constante processo de feedbacks e 
redirecionamentos, que serão oportunizados de diversas formas, 
quer sejam internas no consultório clínico, domiciliar ou em outro 
ambiente externo;  

 Trabalhar uma sinalização não-verbal com a pessoa se for o 
caso; 

 Providenciar um programa de processos motivacionais para não 
seguir seus próprios impulsos. Utilização da via sublimatória, 
sempre que for necessário. O objetivo é levar a pessoa a ver as 
coisas de forma gratificante e não um motivo de ansiedade;  

 O objetivo do item anterior é a diminuição considerável do stress 
devido à sua inflexibilidade. A auto-estima é pequena e, os 
aspergers freqüentemente são muito autocríticos e inábeis para 
tolerar erros. Reações de raiva são comuns em resposta a 
stress/frustração. Os aspergers raramente relaxam e são 
facilmente acabrunhados quando as coisas não são como sua 
forma rígida; 

 Pontuar para o asperger como lidar quando o stress o 
sobrecarrega, para prevenir explosões. 

 
 
LINHA DE TRABALHO: 
 
 
Este trabalho aborda questões da repetição e da rigidez como 
contraponto para a flexibilidade possibilitada pela ampliação da 
capacidade simbólica.  
 
Discutem-se suas constantes repetições, buscando os aspectos da 
transferência, procurando distinguir as principais implicações 
metapsicológicas que essa clínica suscita. 
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1. Terapia psicanalítica associada a outras terapias. 
 
2. Refletir acerca do Asperger pelo viez do narcisismo e pelo papel 

desempenhado pelo Olhar, buscando uma leitura psicanalítica - A 
relevância do papel desempenhado pelo Olhar no quadro do 
Asperger. Olhar fundamental para o advento do sujeito, ou seja, o 
surgimento do sujeito desejante e desejado.  
 
Pode-se entender o Asperger como resultante de alguma falha na 
relação primária do investimento libidinal (Freud, em “Três Ensaios 
sobre a Sexualidade” (1905), diferencia a sexualidade humana dos 
outros seres vivos, onde a primeira não possui um objeto pré – 
determinado e a segunda obedece ao instinto; e introduz o conceito 
de pulsão . Na sexualidade humana, a escolha de objeto seria 
conseqüência dos investimentos libidinais nos próprios objetos), 
quando a satisfação sexual ainda se vinculava apenas à 
necessidade, podendo ser a qualidade negativa do estímulo tão 
marcante a ponto de impedir a estruturação de um interesse pela 
satisfação da pulsão.  
 

3. A partir do exposto, a proposta sugerida é do profissional tentar 
possibilitar a construção narcísica do sujeito e do surgimento da 
demanda. Esta intervenção consiste num investimento libidinal na 
tentativa de instaurar a linguagem e o olhar do asperger uma vez 
que ele não apresenta qualquer tipo de apelo ao outro.  

 
4. O profissional deverá tentar criar um espaço, de presença e 

ausência, onde o asperger poderá ocupar um lugar possibilitando o 
advento do sujeito. Uma tremenda quantidade de estrutura externa 
precisa ser arregimentada se, se espera que a pessoa seja 
produtiva. Isso implica em um constante processo de feedbacks e 
redirecionamentos, que serão oportunizados de diversas formas, 
quer sejam internas no consultório clínico, domiciliar ou em outro 
ambiente externo; 

 
5. Na avaliação do asperger adulto é importante saber a respeito das 

habilidades e do comportamento dessa pessoa quando criança. 
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ABORDAGEM PSICANALÍTICA 
 
A psicanálise leva em conta dados fenomenológicos, mas repousa sua 
hipótese diagnóstica de asperger sobre o estabelecimento da posição 
do sujeito asperger diante do Outro e do objeto 
 
A Psicanálise não vai optar pelo condicionamento do asperger, uma 
vez que não desejar pagar o preço de ver a anulação da frágil 
subjetividade do aspergiano. Esse preço é ainda mais alto quando se 
constata a incompletude e a freqüente regressão das aprendizagens 
adquiridas. A proposta de maior socialização dos aspergers, enunciada 
também pela psicanálise, parte dessa sutil emergência de 
subjetividade.  
 
A psicanálise não subestima o tratamento medicamentoso do asperger, 
pelo contrário, o recomenda naquelas situações onde a pessoa se 
mostra exageradamente agitada ou agressiva, impossibilitando um 
certo apaziguamento que favoreça alguma interação com o analista. 
 
A intervenção psicanalítica observa as singularidades do asperger e, a 
partir delas, procura desenvolver mecanismos de ampliação do 
espectro relacional do asperger, satisfatórios, sobretudo, para ele.  
 
Com base em sua hipótese de uma falha estrutural que leva o asperger 
a se proteger, ininterruptamente, da presença do Outro, a psicanálise 
guia suas intervenções para a redução desses mecanismos de defesa 
a níveis suportáveis para o asperger, o que tem como conseqüência a 
ampliação de sua interação social.  
 
O Asperger também está vinculado ao resultado da relação da criança 
com sua mãe, mais precisamente com o Outro materno, onde se 
instituiu uma falha tão radical na simbolização, que esse Outro se 
tornou real, não simbolizado. Os efeitos que daí decorrem são perenes 
e significativos. O Outro materno está implicado, dentre outros fatores, 
na causação do Asperger, porém, de modo inconsciente, pois essa 
relação singular entre mãe e filho é estrutural, fruto da relação desse 
Outro com sua própria falta, o que não é, de modo algum, conhecido 
por ele, a não ser por aqueles poucos que já se depararam com esse 
aspecto, em seu próprio processo psicanalítico. 
 
Para tanto é necessário percorrermos, mesmo que sucintamente, as 
vicissitudes da constituição do sujeito psicanalítico, a fim de que 
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possamos apontar os momentos de impasse que resultaram na 
instauração do asperger. 
 
O resultado mais fecundo de se tomar o asperger como um trabalhador 
em sua regulação do Outro é o oferecimento de um lugar que 
poderíamos chamar de “próprio”, obtido através dos efeitos-sujeito que 
a análise visa a produzir. A singularidade do asperger não é 
desconsiderada, e o tratamento toca o eixo central do problema do 
asperger: a sua posição em relação ao Outro. 
 
Observa-se que na neurose, ocorrerá a operação de alienação 
concomitante à de separação; na psicose, pelo tipo de relação 
instituída com o Outro, apenas a alienação. Assim, além dos fatores já 
levantados, esses também serão considerados, bem como, suas 
relações com a metáfora paterna. 
 
Convém salientar que, também, a psicanálise considera a necessidade, 
quase vital, da criação de um objeto aspérgico que funcione como 
suplência a essa falha estrutural instituída, e trabalha no sentido de 
facilitar a criação desse objeto. 
 
Temos, com isso, as intervenções voltadas para o cerne da 
problemática do asperger e o estabelecimento de um instrumento de 
relação social surgido a partir das indicações do próprio asperger, o 
qual ele mesmo controla. Uma vez alcançado esse nível terapêutico, 
pode-se esperar que não haja riscos de regressão das aquisições 
sociais, pois elas surgiram por uma modificação estrutural na posição 
do asperger. 
 
Por último, salienta-se que se o objetivo primeiro é o de obter uma 
maior socialização do asperger, podemos dizer que é também o último. 
Não se pode querer mais do asperger. Suas bizarrias sempre existirão, 
tendo sido ele submetido a um tratamento comportamental ou 
psicanalítico. Sua interação social sempre será limitada; disso ele 
nunca se libertará. 
 
A observação da psicanalista Anny Cordié resume bem o objetivo 
terapêutico com o asperger: 
 

“Não falemos de ‘cura’ como alguns alardeiam. Mas 
de ‘estar melhor’, de viver melhor, de uma vida não 
isenta de sofrimento, mas de uma vida que uma 
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pessoa pode ela mesma administrar, que permite ter 
seu lugar na sociedade, e já não mais no hospício”. 

 
 
ADENDOS: 
 
1. Suspeita-se que Albert Einstein, o físico Isaac Newton, o compositor 

Mozart e o pintor renascentista Miguel Ângelo também fossem 
portadores da síndrome, além do cineasta Stanley Kubrick e do 
filósofo Wittgenstein, bem como Andy Warhol. Outra Asperger de 
sucesso chama-se Temple Grandin, nos Estados Unidos, uma 
engenheira e zoóloga, professora universitária. Outro Asperger de 
sucesso é Syd Barret, vocalista, guitarrista e compositor do Pink 
Floyd, que devido ao Síndrome de Asperger, viria a só participar no 
primeiro álbum (maioritariamente) e, minoritariamente, no segundo 
álbum da banda. Também o vocalista da banda australiana The 
Vines, Craig Nicholls, foi diagnosticado com a síndrome. Nicholls 
catalisa toda a sua inteligência na música, criando climas 
energéticos e totalmente psicadélicos, estando, no entanto, afastado 
de quase todo o relacionamento social. 

 
2. A Síndrome de Asperger é mais comum no sexo masculino. Quando 

adultos, muitos podem viver de forma comum, como qualquer outra 
pessoa que não possui a síndrome. Há indivíduos com Asperger 
que se tornaram professores universitários (como Vernon Smith, 
"Prémio Nobel" de Economia de 2002). 

 
3. O diagnóstico da Síndrome de Asperger em indivíduos adultos é 

uma tarefa difícil e imprecisa, uma vez que indivíduos adultos com 
Síndrome de Asperger ou AAF já aprenderam de forma racional a 
mascarar os seus erros sociais. Quando distraídos demonstram os 
sintomas da Síndrome de Asperger, mas se concentrados em uma 
interação social específica, como o relacionamento com o 
psicanalista no momento do teste, podem se comportar de forma 
aparentemente normal. 
 

4. No texto Asperger's Syndrome, Intervening in Schools, Clinics, and 
Communities, Tony Attwood categoriza as várias maneiras que a 
carência de "teoria mental" ou abstração podem afetar 
negativamente as interações sociais de portadores de Asperger:  

 
a) Dificuldade em compreender as mensagens transmitidas por 

meio da linguagem corporal - pessoas com Síndrome de 
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Asperger geralmente não olham nos olhos, e quando olham, não 
conseguem "ler". 

 
b) Interpretar as palavras sempre em sentido denotativo - indivíduos 

com Síndrome de Asperger têm dificuldade em identificar o uso 
de coloquialismos, ironia, gírias, sarcasmo e metáforas. 

 
c) Ser considerado grosso, rude e ofensivo - propensos a 

comportamento egocêntrico, Aspergers não captam indiretas e 
sinais de alertas de que seu comportamento é inadequado à 
situação social. 

 
d) Aperceber-se de erros sociais - à medida que os Aspergers 

amadurecem e se tornam cientes de sua "cegueira emocional", 
começam a temer cometer novos erros no comportamento social, 
e a autocrítica em relação a isso pode crescer a ponto de se 
tornar fobia. 
 

e) Paranóia - por causa da "cegueira emocional", pessoas com 
Síndrome de Asperger têm problemas para distinguir a diferença 
entre atitudes deliberadas ou casuais dos outros, o que por sua 
vez pode gerar uma paranóia. 

 
f) Lidar com conflitos - ser incapaz de entender outros pontos de 

vista pode levar a inflexibilidade e a uma incapacidade de 
negociar soluções de conflitos. Uma vez que o conflito se resolva, 
o remorso pode não ser evidente. 

 
g) Consciência de magoar os outros - uma falta de empatia em geral 

leva a comportamentos ofensivos ou insensíveis não-
intencionais. 
 

h) Consolar os outros - como carecem de intuição sobre os 
sentimentos alheios, pessoas com Síndrome de Asperger têm 
pouca compreensão sobre como consolar alguém ou fazê-los se 
sentirem melhor. 

 
i) Reconhecer sinais de enfado - a incapacidade de entender os 

interesses alheios pode levar Aspergers a serem 
incompreensíveis ou desatentos. Na mão inversa, pessoas com 
Síndrome de Asperger geralmente não percebem quando o 
interlocutor está entediado ou desinteressado. 
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j) Introspecção e autoconsciência - indivíduos com Síndrome de 
Asperger têm dificuldade de entender seus próprios sentimentos 
ou o seu impacto nos sentimentos alheios. 

 
k) Vestimenta e higiene pessoal - pessoas com Síndrome de 

Asperger tendem a ser menos afetadas pela pressão dos 
semelhantes do que outras. Como resultado, geralmente fazem 
tudo da maneira que acham mais confortável, sem se importar 
com a opinião alheia. Isto é válido principalmente em relação à 
forma de se vestir e aos cuidados com a própria aparência. 
 

l) Amor e rancor recíproco - como Aspergers reagem mais 
pragmaticamente do que emocionalmente, suas expressões de 
afeto e rancor são em geral curtas e fracas. 
 

m)  Compreensão de embaraço e passo em falso - apesar do fato de 
pessoas com Síndrome de Asperger terem compreensão 
intelectual de constrangimento e gafes, são incapazes de aplicar 
estes conceitos no nível emocional. 

 
n) Lidar com críticas - pessoas com Síndrome de Asperger sentem-

se forçosamente compelidas a corrigir erros, mesmo quando são 
cometidos por pessoas em posição de autoridade, como um 
professor ou um chefe. Por isto, podem parecer imprudentemente 
ofensivos. 

 
o) Velocidade e qualidade do processamento das relações sociais - 

como respondem às interações sociais com a razão e não 
intuição, portadores da Síndrome de Asperger tendem a 
processar informações de relacionamentos muito mais 
lentamente do que o normal, levando a pausas ou demoras 
desproporcionais e incômodas. 

 
p) Exaustão - quando um indivíduo com Síndrome de Asperger 

começa a entender o processo de abstração, precisa treinar um 
esforço deliberado e repetitivo para processar informações de 
outra maneira. Isto muito frequentemente leva a exaustão mental. 
 

6. Espectro aspérgico 
 
O Espectro aspérgico, também se assemlha ao chamado espectro 
autista, é um espectro de condições psicológicas caracterizado por 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Desordem_espectral&action=edit&redlink=1
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sintomas de falha na interação social recíproca, algumas dificuldade na 
comunicação verbal e não-verbal, comprometimento da imaginação 
com repertório restrito de interesses e atividades e outras. O quadro 
abaixo ilustra um pouco do que queremos dizer e também pode ser 
usado nas questoes autistas: 
 

Falha na 
interação social 
recíproca 

Dificuldade na 
comunicação 

Comprometimento da 
imaginação 

Isolamento total, 
como se estivesse 
em outro mundo.  

 
Passividade 
diante dos outros, 
mas sem rejeição 
da presença.  

 
Aceitação do 
contato, mas não 
busca o encontro.  

 
Contato somente 
com adultos ou 
crianças mais 
velhas.  

 
Dificuldade de 
estar com mais de 
um ao mesmo 
tempo.  

 
Abordagem do 
outro na tentativa 
de interação de 
modo desastrado 
e inábil.  

 
Estabelecimento 
espontâneo de 
contatos sociais, 
de uma forma 
particular, ingênua 

Sem linguagem verbal 
e não verbal (ou 
pouca).  

 
Fala limitada, com 
imitações (ecolalias) 
que podem ser do que 
o interlocutor acabou 
de dizer (ecolalia 
imediata) ou de 
situações mais 
distantes (ecolalia 
remota).  

 
Fala um pouco mais 
adaptada, mas com 
reprodução de trechos 
que ouviu que são 
“colados” (pouca fala 
produtiva – da própria 
criança) É comum o 
uso da terceira pessoa 
ao invés do “EU”.  

 
Abreviação de frases, 
expressão do 
estritamente 
necessário, sendo o 
contato social e a 
“troca de idéias” 
ignorados.  

 
A linguagem parece 
um pouco mais 

Repetição incessante de 
movimentos, rotina ou de 
atividades específicas.  

 
Reações comportamentais 
drástica mediante 
mudanças como, por 
exemplo, trocar de lugar um 
objeto da casa.  

 
Presença de rituais (Ex: 
antes de sair de casa tem 
que...; na hora do banho 
deve sempre...).  

 
Mania de perfeição; tudo 
deve ser simétrico e não 
pode ficar fora daquele 
lugar. Gosta de alinhar 
objetos, colocar e tirar 
objetos de uma caixa.  

 
As atividades repetitivas 
são freqüentes, no entanto 
as reações a mudanças são 
menos importantes.  

 
Os jogos do tipo “faz de 
conta” são ausentes; o que 
é possível observar é a 
cópia do jogo de outras 
crianças. 

 
Pode reproduzir em jogos 
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e unilateral. desenvolvida, mas 
persistem alterações 
no discurso recíproco, 
na compreensão da 
linguagem figurada e 
entoação estranha, 
apesar do vocabulário 
e da gramática 
intactos. 

situações do dia a dia, mas 
o faz de conta que introduz 
elementos novos e criativos 
ainda é difícil. 

 
7. Objeto aspérgico 
 
Sobre o objeto aspérgico, salienta-se que, se porventura já existe 
algum objeto adotado pelo asperger, este pode estar se opondo à vida 
e à criatividade trazendo em si a destruição e o desespero. Assim, 
novos objetos serão criados buscando fortalecer a realidade subjetiva e 
objetiva do aspergiano. Isto sifnifica mudanças nos objetos aspérgicos, 
visando substituir os anteriores, entendendo-se que os novos objetos 
terão caráter provisório, no intuito de levar o asperger a largá-los 
posteriormente se precisar mais utilizar os antigos, o que significa, 
capacidade a desnvolver a evolução real do sujeito. 
 
O objeto aspérgico constitui o controle absoluto sobre o objeto e a 
realidade, o afastamentode qualquer encontro com o não-eu, a 
supressão do buraco negro da depressão psicótica. O objeto é, então, 
experimentado como parte integrante e indissociável do corpo, e a sua 
separação, vivida com perda de parte do mesmo.  
 
Os objetos aspérgicos são, em regra, de natureza Auto-Erótica. Na 
visão de Tustin, podemos encontrar três tipos diferentes de significado 
para o objeto aspérgico: 
 

a) “Um instrumento, um aente intermediário utilizado pelo sujeito 
para obter consigo mesmo, um certo prazer ou aumentá-lo (...)”. 
b) “Um substitutivo no próprio corpo de um objeto externo que é 
de fato o que é visado pela pulsão”. 
c) “Uma coisa, um ‘trecco’ que se substitui a uma zona erógena 
que a criança auto-estimula em lugar desta zona”.  

 
A proposta de um programa habilitativo para as pessoas portadoras de 
Síndrome de Asperger me parece bastante viável. Por que não 
transformar em força de trabalho as habilidades exibidas por aquelas 
pessoas? Por que não proporcionar-lhes um ambiente que respeite as 
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suas limitações de interação social, linguagem e onde possam dedicar-
se a atividades que lhes são prazeirosas? Fica aqui um tópico para ser 
questionado e aprofundado em outro trabalho.   
Finalizamos com a ênfase: Não se sofre da síndrome de Asperger, pois 
ela não é uma doença. A pessoa simplesmente tem Asperger, por ter 
uma condição neurológica diferente daquela que é a mais frequente na 
população.  
 
 
REFERÊNCIAS: 
 
ARAÚJO, CA. Síndrome de Asperger- Aspectos Psicológicos. In: 
Assumpção Junior. Transtornos Invasivos do Desenvolvimento Infantil. 
S.Paulo: Ed. Lemos, 1997.  
   
_______. Síndrome de Asperger- A perspectiva winnicottiana sobre o 
autismo no caso de Vitor.  Psychê,  São Paulo, nº 13,  jan-jun/2004. 
 
ATTWOOD, Tony. O guia completo para a síndrome de asperger.( 
Trad. do capítulo Teoria da Mente, do livro THE COMPLETE GUIDE 
TO ASPERGER’S SYNDROME), 2015. 
 
BUENO, Audrey. O que é Síndrome de Asperger? Fonte: 
Blog: sindromedeasperger.blog – Publicado em: 05/02/2018 
 
CORDIÉ, A. (1996). Os atrasados não existem. Porto Alegre: Artes 
Médicas.     
 
DSM-5. American Psychiatry Association. Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental disorders - DSM-5. 5th.ed. Washington: American 
Psychiatric Association, 2013. Editora: ARTMED 
 
GODOY, Hermínia. Síndrome de Asperger: revisão bibliográfica. 
http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-
content/uploads/2009/06/sindrome-de-asperger-uma-revisao.pdf. 
  
JERUSALINSKY, Alfredo – Psicanálise do Autismo – Ed. Artes 
Médicas, Porto Alegre, 1984.  
 
KLIN, A. Autismo e síndrome de Asperger: uma visão geral in Rev Bras 
Psiquiatr., 28 (Supl I), S3-11. 2006. 
 

http://www.booktoy.com.br/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=16


15 

 

KONKIEWITZ, Elisabete Castelon (Org.). Aprendizagem, 
Comportamento e Emoções na Infância e na Adolescência – Uma 
Visão Transdisciplinar. editora UFGD, 2013). 
 
RYAN, R.M. Tratment - Resistant Chronic Mental Illness: Is It 
Asperger’s Syndrome? A Journal of the Americam Psychiatric 
Association.  Vol. 43, 1992, August. 
 
TUSTIN, F. Autismo e Psicose Infantil (1972). Rio de Janeiro: Imago, 
1975. 
 
WILLIAMS, CHRIS; WRIGHT, BARRY. Convivendo com autismo e 
síndrome de Asperger. M. Books, 2008.                                                                                                                                
 
ZIMERMAN D.E., Fundamentos Psicanalíticos – teoria, técnica e 
clínica. Porto Alegre: Artmed, 1999. 


