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RESUMO 

Esta tese propõe uma interlocução entre os campos da Análise de Discurso de linha francesa, 

Psicanálise e Musicoterapia. Tem-se, por tema de interlocução, os discursos sobre o autismo e 

a voz no autista. Utiliza-se o referencial teórico lacaniano de pulsão invocante, nas 

observações de atendimentos musicoterápicos com crianças e adolescentes autistas. As 

sessões de musicoterapia se deram no Instituto Benjamin Constant, escola para cegos, que nos 

últimos anos recebeu alunos com esse diagnóstico.  

São também examinadas as falas de mães e profissionais do referido Instituto, que lidam com 

essas crianças e adolescentes. Para isso, foram realizadas entrevistas que resultaram de um 

questionário elaborado por nós, no qual buscávamos indagar sobre esse lugar no discurso.  

Percebe-se que o lugar dado à criança/adolescente no discurso difere de sua expressão 

musical. O material sonoro produzido pelo autista em sessão ressignifica o lugar a eles dado 

no discurso. Aponta-se para a necessidade de escutar o autista sob uma escuta diferenciada, da 

materialidade discursiva. Constata-se ainda a eficácia da utilização da música no acesso aos 

pacientes autistas. 

 

Palavras-chave: Análise de Discurso; Psicanálise; Autismo; Voz; Música; Discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMÉ 

Cette thèse propose une discussion sur les champs d‟analyse du discours dans la méthode 

française, psychanalytique et musicothérapeutique. Le thème de ce dialogue est: discussion 

sur l‟autisme et voix de l‟autiste. Nous utilisons des référentiels théoriques lacaniens de 

pulsions invocantes. Nos observations font appel à la musicothérapie sur les enfants et les 

adolescents autistes. Les sessions de musicothérapie se passent dans l‟Institut Benjamin 

Constant, initialement école pour aveugles, qui au cours de ces dernières années a reçu des 

élèves portant ce diagnostique. Est également examiné le discours des mères et des 

professionnels de l‟Institut auprès des enfants et des adolescents. Pour ce faire, nous avons 

réalisé des entrevues dans lesquelles fut utilisé un questionnaire que nous avons réalisé, afin 

de nous renseigner sur le sujet dans ce cas. Nous avons constaté que le discours de 

l‟enfant/adolescent s‟améliore avec l‟expression musicale. Le matériel sonore produit par 

l‟autiste en session signifie sa place à eux. On voit la nécessité d‟écouter la personne autiste 

sur une écoute différenciée. Nous avons constaté l‟éficacité d‟utilisation de la musique dans 

l‟accès aux patients autistes.  

Mots clés: Analyse du discours; Psychanalyse; Autisme, Voix; Musique; Discours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Quadro 1: Você fala com seu filho/aluno? ............................................................................. 152 

Quadro 2: Maneiras de chamar ............................................................................................... 153 

Quadro 3: Frases fora de padrão ............................................................................................. 154 

Quadro 4: Entrevista versus sessões ....................................................................................... 155 

 

Figura 1: Exemplo musical / estereotipia de um autista ......................................................... 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

PRIMEIRAS PALAVRAS .................................................................................................... 12 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 17 

PARTE I: (Instante de ver)...................................................................................................... 37 

CAPÍTULO 1: “ENTRE CHIEN ET LOUP”: O AUTISMO E O PONTO DE VISTA DA 

PSICANÁLISE ......................................................................................................................... 38 

CAPÍTULO 2: O AUTISTA, ESSE ESTRANGEIRO AO DISCURSO ................................. 57 

CAPÍTULO 3: MÚSICA PARA OS MEUS OUVIDOS: A VOZ E A PULSÃO 

INVOCANTE NO TRATAMENTO DO AUTISMO, CONSIDERADA A PARTIR DA 

MUSICOTERAPIA .................................................................................................................. 76 

PARTE II: (Tempo de compreender)...................................................................................... 92 

CAPÍTULO 4: DISCURSO, SUJEITO, E O LUGAR DADO AO AUTISTA, NA ANÁLISE 

DE DISCURSO E NA PSICANÁLISE ................................................................................... 93 

CAPÍTULO 5: DISCURSO E VOZ, SENTIDO E PROSÓDIA NA ANÁLISE DE 

DISCURSO E PSICANÀLISE .............................................................................................. 116 

PARTE III: (Momento de concluir)...................................................................................... 133 

CAPÍTULO 6: ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM O REFERENCIAL DISCURSIVO E 

CONTEXTUALIZAÇÃO DAS SESSÕES ........................................................................... 136 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 159 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 163 

ANEXOS ............................................................................................................................... 174 

ANEXO 1: CD COM CANÇÕES DO CONCERTO PAROLES DE PAIX ......................... 175 

ANEXO 2: AUTORIZAÇÕES PARA PESQUISA ............................................................... 176 

ANEXO 3: LETRA DE CANÇÃO DO PACIENTE W. ....................................................... 178 

ANEXO 4: TEXTO DO DSM-IV, 1995. ............................................................................... 179 

ANEXO 5: ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA ENTREVISTAS COM MÃES E 

TÉCNICOS. ............................................................................................................................ 191 

ANEXO 6: ENTREVISTA COM CATHERINE BONI ........................................................ 192 

ANEXO 7: PAROLES DE PAIX, CONCERTO DE 19 DE SETEMBRO DE 2014, PARIS, 

FRANÇA ................................................................................................................................ 195 



 

 

PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

As palavras iniciais desta tese pretendem comentar o título escolhido e são necessárias 

para circunscrever o estudo. Este se inscreve a partir da articulação de três campos distintos: 

Análise de Discurso, Psicanálise e Musicoterapia. Para que se compreenda melhor este 

direcionamento, é oportuno, à guisa de apresentação, contar um pouco da história de como 

estes campos se entrelaçam em minha vida profissional. 

O interesse pelo tema que conduz a esta pesquisa teve sua origem há quase duas 

décadas. Ou terá sido antes? De fato, em minha própria história, o autismo se colocou como 

indagação para estudos e aprofundamento. 

A trajetória principia nos anos 80. Recém graduada em Psicologia (Bacharelado e 

Licenciatura), pela PUC-RJ, em 1983, e já interessada em conhecer mais detidamente a 

Psicanálise, participava de um grupo de estudos psicanalíticos, sob a coordenação de Nelisa 

Guimarães, docente e supervisora do Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade, local 

de estágio obrigatório do curso. 

Foi precisamente nesse ambiente de leitura e discussões que perguntei, um dia, à 

supervisora: a Psicanálise daria conta de alcançar uma criança isolada, que não responde 

quando a chamamos, nem parece se incomodar com as pessoas ao seu redor?  Em outras 

palavras, sendo a Psicanálise um trabalho prioritariamente calcado na palavra, o que teria ela 

a dizer para uma criança autista? A supervisora admitiu que, para tratamento de um quadro de 

tal complexidade, era necessário recorrer a outros recursos. Apontou, então, a música como 

um propiciador de resultados satisfatórios no tratamento do autismo, mencionando a 

Musicoterapia, prática clínica que utiliza a música como elemento terapêutico. 

O desejo de entender melhor tal alcance da música me levou, então, a não apenas 

buscar informações sobre esse campo, mas cursar uma graduação no Conservatório Brasileiro 

de Música, Rio de Janeiro, no ano de 1986. Paralelamente, iniciei meu consultório de 

Psicologia, enquanto aprimorava meus recursos musicais, ampliando os conhecimentos em 

piano, flauta, violão e canto. Além disso, as disciplinas curriculares obrigatórias da área 

denominada de Área de Sensibilização (contato com os diversos mitos da cultura brasileira, 

expressão corporal e improvisação sonora) e as da Área Artístico-Musical (canto e coral, 

impostação de voz e artes plásticas) me levaram a diversas atividades extracurriculares de 
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realização de entrevistas, observações de campo para trabalhos de iniciação à pesquisa e idas 

a concertos, exposições e eventos culturais, paralelamente. 

Ao longo dessa graduação, finalizada em 1989, minha atenção quanto à produção 

teórica se concentrou em um objetivo específico: articular conceitos da Psicanálise (na obra 

freudiana, em especial) aos conteúdos da prática musicoterápica e sua aplicação no 

atendimento à clientela cuja expressão verbal se manifestasse de modo diferenciado, 

notadamente o autismo infantil. 

Como tema de monografia conclusiva do curso, apresentei articulações possíveis entre 

Musicoterapia e Psicanálise, no tocante aos conceitos de associação livre e atenção flutuante. 

Em outras palavras, Freud (1969 [1912]), ao criar a regra do tratamento psicanalítico, sugere 

que o paciente deva dizer tudo o que lhe venha à cabeça, sem censurar-se ou se preocupar em 

falar seguindo alguma ordem pré-estabelecida; em contrapartida, o analista deve escutar 

mantendo sua atenção imparcialmente suspensa, sem priorizar nada do que escuta nem 

mesmo tomar notas do que o analisando diz. No estudo monográfico procurei refletir sobre 

esses aspectos da teoria freudiana, aplicados à escuta musical do que se passa na sessão 

musicoterápica. 

Posteriormente, em 1994, cursei o Mestrado em Musicoterapia na Temple University 

(Philadelphia, EUA) com bolsa da própria universidade e passei a firmar boa parte da vida 

profissional nessa direção. Para cumprimento de contrato comum a todo estudante 

estrangeiro, mediante concessão da bolsa de estudos, meu trabalho extra-classe se fazia pela 

assistência direta aos professores do programa. Assim, supervisionava grupos de estagiários e 

ministrava aulas na graduação, substituindo professores, se necessário. Posteriormente, 

quando o Dr. Bruscia, meu orientador de dissertação, escreveu o livro Defyning Music 

Therapy, traduzido para o português no ano de 2000, coube-me a revisão técnica da tradução 

e apresentação do autor, na obra. 

Durante o Mestrado trabalhei também no Day Care Center, creche para filhos de 

funcionários da universidade, realizando atividades de estimulação musical junto às classes 

infantis de zero a seis anos. O trabalho de observação dessas turmas, aliado às leituras de 

estudos acerca da influência da voz materna na relação mãe-bebê, constituiu o alicerce para 

novas investigações que, mais tarde, fizeram parte da minha dissertação de Mestrado. Nesta, 

enfocando a figura do musicoterapeuta, formulo hipótese, à luz de um estudo de caso, sobre a 
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importância da canção infantil e sua função enquanto âncora terapêutica, na relação 

transferencial terapeuta-paciente. 

Ainda nos Estados Unidos coordenei, em meu practical trainning, como 

musicoterapeuta, grupos bilíngües de adultos da comunidade portorriquenha, no Girard 

Medical Center, hospital psiquiátrico em Philadelphia, que liderou, em 1996, um projeto de 

recuperação de dependentes químicos mediante atendimento multidisciplinar, realizado por 

terapeutas fluentes em inglês e espanhol. 

Concluído o Mestrado, já de volta ao Brasil, fui convidada a retornar aos Estados 

Unidos, desta vez para Columbus, Ohio, em intercâmbio profissional pela organização 

Columbus International Program (CIP), através da qual trabalhei, como musicoterapeuta, na 

West Central School, escola especializada no atendimento de crianças e adolescentes com 

retardo mental, em vários níveis de comprometimento (moderado a severo). O intercâmbio se 

deu no período letivo americano de 1998/1999. Regressando ao meu país, dei continuidade às 

atividades acadêmicas, lecionando nos programas de Graduação e Pós Graduação em 

Musicoterapia, no Conservatório Brasileiro de Música - Centro Universitário, Rio de Janeiro. 

Após as experiências no exterior, acima descritas, permaneço no Brasil desde agosto 

de 1999. A partir daí, ocorreu significativa mudança em minhas atividades profissionais. 

Antes de cursar o Mestrado, minha atuação enquanto musicoterapeuta se dava mais no âmbito 

clínico, tanto ao nível de atendimento em consultório, quanto sendo responsável pela 

implantação e desenvolvimento do Serviço de Musicoterapia em diversas clínicas particulares 

do Estado do Rio de Janeiro. Regressando ao Brasil com uma titulação, então, única no país, 

voltei-me para o ensino e pesquisa. Somaram-se artigos publicados e cursos ministrados 

nacional e internacionalmente, visando sempre promover articulações possíveis entre 

Musicoterapia e Psicanálise, além de coluna informativa sobre Musicoterapia no jornal do 

COR (Corpo de Oficiais Reformados), de circulação carioca, para divulgação do trabalho 

entre leigos. Junto às publicações acima, tópicos referentes ao tema da clínica em 

Musicoterapia foram amplamente apresentados e debatidos, em conferências e mesas 

redondas, nos eventos da classe, por todo o país e no exterior: Encontros, Simpósios, 

Jornadas, Fóruns Científicos e Congressos Mundiais de Musicoterapia. 

Assim, já nos idos de 2008, a partir novamente das indagações que a clínica 

musicoterápica com autistas impunha, iniciei formação em Psicanálise lacaniana. Lacan, 
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relendo Freud, estabelece um aporte teórico valendo-se de conhecimentos da Lingüística, 

entre outros campos, que muito podem beneficiar o musicoterapeuta em seu trabalho clínico. 

Em especial, o estudo do conceito da pulsão invocante levou-me a propor, à Escola Lacaniana 

de Psicanálise, o cartel „voz como objeto‟, iniciado em dezembro de 2011, renodulado em 

junho de 2012, até o ano de 2013. 

No trabalho musicoterápico com autistas cegos, realizado de agosto de 2008 a janeiro 

de 2013, que coincidiu com o início da formação em Psicanálise, algumas situações 

direcionaram ainda mais os caminhos das indagações para o campo da Lingüística, em 

especial a Análise de Discurso.  

O autismo é definido, nos tratados de psiquiatria, como transtorno do desenvolvimento 

que compromete a socialização da criança. O autismo se manifesta geralmente até os 30 

meses de idade (LEWIS, 1995). Quando a fala está presente, esta se dá em padrões incomuns, 

acompanhados de respostas bizarras ao ambiente. A criança autista, em geral, apresenta, 

portanto, dificuldades em relacionar-se com outras crianças e adultos, respondendo de 

maneira adversa ao meio em que vive: pode gritar sem razão aparente, por exemplo, rodar 

objetos e fixar-se neles, não se importar com o entorno, enfim, comportamentos estranhos ao 

laço social. A partir do desenvolvimento deste trabalho, uma vez em Análise de Discurso, 

pretende-se questionar a definição do autismo, pois ela pode ser resignificada ao ser vista por 

outros campos de estudo. 

Trabalhando como musicoterapeuta no Instituto Benjamin Constant, escola para cegos 

e portadores de baixa visão, fundada em 1854, no Rio de Janeiro, e escutando mães das 

crianças que apresentavam, além da cegueira, o diagnóstico de autismo, comecei a me indagar 

que lugar era dado àquelas crianças nos relatos de suas mães.  

Paralelamente, em reuniões e conselhos de classe, era surpreendente escutar 

profissionais falando a respeito das mesmas crianças. Raramente a palavra „autismo‟ era 

empregada por esses profissionais, ainda que soubessem que as características das crianças 

que recebiam atendimentos correspondiam ao termo. Verificando também vários relatórios, 

novamente não se encontrava referência: a palavra „autismo‟/‟autista‟ tampouco figurava em 

qualquer apreciação escrita. O que levava a tal silenciamento? 
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Neste ponto, um estudo mais aprofundado do discurso, na perspectiva pêcheutiana, se 

fazia necessário, uma vez que o filósofo Michel Pêcheux (1990 [1983]) articula, em sua teoria 

do discurso, conhecimentos da Psicanálise lacaniana. Isto porque, para além da escuta apoiada 

nos conceitos psicanalíticos, que já faziam parte de minhas intervenções enquanto 

musicoterapeuta, percebi a necessidade de um campo de estudo que ajudasse a responder 

sobre o que estaria em jogo, tanto na mudança de atitudes e falas de mães e profissionais, a 

partir dos ganhos da criança com a música, como também nas pausas, reticências que se 

faziam, na fala ou na escrita, em torno do significante „autismo‟, em todo esse contexto 

institucional. 

Assim se iniciou uma busca, que culminou com o ingresso na linha de pesquisa de 

Teorias do Discurso, do Texto e da Interação, em Estudos de Linguagem, para doutoramento. 

À medida que as leituras do então novo campo da Análise de Discurso se faziam, os 

resultados obtidos pela escuta das crianças em atendimento levavam à emergência de novas 

falas a respeito das referidas crianças. Estas, antes qualificadas como “bichinhos”, que “não 

dizem coisa com coisa”, têm seu status modificado: passam a ser descritas como “artistas” ou 

“cantores”
1
. 

A voz de uma criança autista, ao cantar, portanto, parecia causar impacto às mães e 

profissionais. Diante disso, faz-se necessário examinar o que traz esse cantar, bem como as 

possibilidades sonoras que, uma vez ofertadas ao autista, favorecem mudanças nos relatos de 

mães e profissionais. No intuito de refletir acerca de tanta diversidade dos que convivem com 

os autistas e a partir da dinâmica vivenciada no Instituto, procede-se à introdução a seguir. 

                                                 
1
 Estas referências se encontram em apresentações feitas respectivamente no I Seminário Interno do LAS (UFF, dezembro 

2011) e no Colóquio da Escola Lacaniana de Psicanálise (Niterói, maio, 2012). 
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Discursos sobre o autismo e a voz no autista, tema desta pesquisa, estão no núcleo de 

toda uma trajetória, já descrita na apresentação. Um trabalho situado na articulação de três 

campos – Análise de Discurso, Psicanálise e Musicoterapia; mobilizando os conceitos de 

discurso, em Michel Pêcheux (2008 [1983]) e voz em Jaques Lacan (2003 [1962]). Sobre os 

discursos vigentes a respeito do autismo, em especial o discurso médico, que tanto parece 

influenciar os profissionais que trabalham com autistas e familiares, propomos uma 

pontuação, ou seja, uma forma diferenciada de abordagem. Essa pontuação provém de 

considerar o que o autista produz em atendimentos de musicoterapia. Se confrontarmos tais 

produções com o que deles é falado, percebemos que há um descompasso. Recorremos à 

Psicanálise com o conceito lacaniano de voz para tentar compreender melhor esse „gap‟ entre 

o que se diz do autista e o que ele tem a dizer. 

Uma vez adotando o referencial psicanalítico para balizar as discussões desta tese, 

juntamente com conceitos da Análise de Discurso, é necessário estabelecer algumas 

distinções, comentadas a seguir.  

Os verbos „falar‟ e „dizer‟ são caros a esses campos. Lacan (1995[1966]) distingue fala 

plena de fala vazia. Na Psicanálise, falar não é o mesmo que dizer. Palavra nem sempre tem 

valor significante. Portanto, há que se discutir, ainda que brevemente, sobre a distinção 

langue/parole que está na base da Linguística, enquanto ciência e, por extensão, de toda a 

discussão quanto ao significante, para fundamentar a reflexão em torno dos sons e palavras 

que o autista emite.  

Em Saussure (1857-1913) é inaugurado um importante marco ao constituir a 

Linguística como ciência. Para ele, a língua é objeto da Linguística, um objeto de estudo. Em 

relação à concepção geral de língua, na passagem do interesse pela função ao interesse pelo 

funcionamento da língua, tem-se o traço fundamental estabelecido em Saussure: a língua é um 

sistema. 

Saussure (2006[1916]) busca a estrutura da linguagem e cria um conceito operacional: 

língua (langue). Langue/parole, traduzido como língua/fala, se configuram como uma das 

dicotomias propostas por Saussure (2006): além de língua/fala, temos também as dicotomias 
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de sincronia/diacronia; sintagma/paradigma; significante/significado. Neste estudo, esta 

última dicotomia nos é também cara, especialmente quanto às formulações de Lacan. Se 

pensarmos sobre o autista falar ou não, vale retomar a distinção língua/fala. 

 Em sua teoria, Saussure (2006) aponta para a diferenciação importante entre língua e 

fala. Ao destacar a fala de linguagem, Saussure a opõe à língua. Para Saussure (2006), a 

língua é coletiva e a fala, particular, portanto a língua é um dado social e a fala, um dado 

individual. No entanto, Saussure ([1916] 2006) mostra a interdependência entre língua e fala: 

 

 

Sem dúvida, esses dois objetos estão estreitamente ligados e se implicam 

mutuamente; a língua é necessária para que a fala seja inteligível e produza todos os 

seus efeitos; mas esta é necessária para que a língua se estabeleça (SAUSSURE, 

[1916] 2006, p. 27, grifos nossos). 

 

 

A interdependência entre língua e fala, destacada no grifo à citação acima, reforça o 

cuidado quanto ao emprego do verbo falar. Ao longo dos capítulos desta tese, à medida que 

surjam os verbos, que remetem para conceitos relevantes na Análise de Discurso e na 

Psicanálise, tais como „dizer‟, „falar‟ e „enunciar‟, bem como os significantes „linguagem‟ e 

„música‟ ou „voz‟, cuidamos de situar essas distinções. Além disso, como nos debruçamos 

sobre o conceito de voz enquanto pulsão
2
, precisamos assinalar que a voz também é objeto de 

estudo em vários campos. 

A voz humana é objeto de grande amplitude para estudo, tanto em campos específicos, 

como a Fonética (LAVER, 2002), como em experimentos sobre a voz sintetizada 

eletronicamente, para nomear algumas de suas aplicações. Pode, ainda, ser fonte de 

investigação em estudos com bebês, comprovando a importância da voz humana, por 

exemplo, na recuperação de bebês prematuros (WANDERLEY, 2003). Assim, percebemos o 

quanto a voz oferece possibilidades de desdobramentos. 

Desde as vozes bíblicas, que mereceram o olhar e consideração de Jacques Lacan 

(DIDIER-WEILL, 1997), em suas teorizações acerca do objeto voz, aos estudos em outros 

campos do saber, a voz surpreende, intriga e nos interroga, pelo alcance de sua complexidade. 

Nos escritos bíblicos, o mundo é criado a partir do Verbo. Se enveredarmos, por exemplo, 

                                                 

2
 Este conceito será trabalhado mais adiante, no capítulo 2. 
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pelo terceiro capítulo do Evangelho segundo São Mateus, encontramos a figura do profeta, 

definida como “voz que clama no deserto”. Didier-Weill (1997), um dos primeiros a articular 

voz e música em Psicanálise, não ignora este componente místico ao teorizar sobre os tempos 

lógicos do sujeito na música. Por sua vez, no estudo da Música, temos também o artista, que 

trabalha sua voz para tornar-se cantor. Se considerarmos que, no artista, também reside o 

poeta, o locutor de rádio ou o professor, podemos perceber que a voz se multiplica em 

ferramentas de trabalho profissional, não apenas no campo da Música. Nesta pesquisa, porém, 

interessa-nos o alcance da voz na interface entre Música e Psicanálise, para examinar seus 

efeitos na clínica do autismo. 

Na Psicanálise, a voz é conceituada enquanto objeto no circuito da pulsão (LACAN, 

2004[1962]). No Seminário 11, Lacan chega a afirmar que a pulsão invocante “é a mais 

próxima da experiência do inconsciente” (LACAN, 1988, p. 102).  No trabalho com autistas, 

este é um ponto a considerar, visto que, na constituição do sujeito, algo fracassa no circuito 

pulsional, para o autista. Na clínica do autismo, a música parece desempenhar importante 

papel no resgate deste ponto que fracassou.   

Na relação mãe-bebê, desde a concepção ao nascimento de um novo ser, a teoria 

psicanalítica estuda a importância da voz materna, de sua musicalidade (NAZAR et alli, 2008; 

LAZNIK, 2011;2013). A mãe usa uma tonalidade e acentos particulares quando se dirige ao 

filho e essas variações de fraseado trazem a marca de singularidade a essa relação. Tal 

musicalidade, nesta relação primeira, não é sem conseqüências para a história de cada ser 

humano. 

Em palestra à Escola Lacaniana de Psicanálise
3
, o psicanalista José Nazar, referindo-se 

aos discursos propostos por Lacan no Seminário 17 (1992), aponta para a necessidade de o 

analista perceber, para além das palavras, as modulações da voz de seu analisando, quando 

este conta sua história. 

Refletindo acerca de tal sugestão, voltada mais para a neurose e psicose, enquanto 

musicoterapeuta, diria que é importante escutar o que o analisando „canta‟ em seu dizer, as 

modulações de sua voz, durante uma sessão de análise. O cantar aí se refere à sua intensidade 

                                                 
3
 Aula inaugural: os quatro conceitos em psicanálise, 2 de março de 2013, Escola Lacaniana de Psicanálise, Rio de Janeiro. 



 

 

 

20 

 

de voz, lacunas, pausas e interjeições em sua fala, que formam uma curiosa melodia, 

permeando o que é dito e o que é possível de ser escutado pelo analista. 

A música habita todo ser humano, do nascimento à morte (COSTA, 2008). Os 

batimentos cardíacos e outros sons dos órgãos internos de uma gestante constituem a primeira 

marca musical do ser humano. Percebida desde o útero materno, por via óssea, nas vibrações, 

e auditivamente, estas sonoridades imprimem os primeiros indícios de uma identidade 

musical que vai se sofisticando após o nascimento. Vale dizer que, para o musicoterapeuta, o 

choro do bebê também é música. 

Em meio aos sons, temos as pausas, de duração longa ou curta, que, em combinação 

com o sonoro, organizam uma partitura musical. Sim, desde o útero, e a partir das inúmeras 

estimulações sonoro-musicais que recebemos durante a vida, nós, humanos, soamos como 

partituras vivas das combinações quase infinitas de algumas notas musicais (ALDRIDGE, 

1996). Assim, se pensarmos na neurose, por exemplo, poderíamos inferir que uma canção 

com refrões que se repetem, embala a história ficcional do paciente neurótico? Se isso 

acontece, então, há mesmo que perceber o universo dos sotaques, silêncios, sussurros, ênfases 

e pausas na voz de um neurótico em análise. 

Para efeitos desta tese, embora sabendo das incontáveis descobertas do campo da 

música e nele, a da voz, pretendemos nos aproximar, a partir das aplicações da música em 

Musicoterapia, da voz como objeto, conceituada pela Psicanálise. Assim, elementos como 

timbres, alturas, técnicas de respiração e potência vocal, embora tópicos importantes de serem 

detalhados (já que há áreas que se dedicam na Música a estudá-los), são apenas mencionados 

quando necessário ao entendimento do recorte estabelecido
4
. Em outras palavras, como nosso 

recorte é a clínica do autismo, buscamos as contribuições da Psicanálise para a voz, enquanto 

objeto (porque foi isso que modificou minha escuta) no intuito de melhor compreender o 

autismo. 

De maneira análoga, aqui nos atemos ao ser humano, não às vozes digitalizadas ou 

virtuais. E, mais particularmente, em relação às sessões de musicoterapia, a voz do ser 

humano onde algo diferente se passou, emudeceu, configurando uma síndrome, denominada 

                                                 
4
 Da mesma maneira, aspectos relativos à voz, tais como estudados no campo da Linguística, mais especificamente, fonética 

e aquisição de linguagem não serão abordados em profusão de detalhes.  
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pelo manual de psiquiatria DSM-IV (1995), de transtorno invasivo do desenvolvimento. Um 

transtorno que interroga os demais falantes: o autismo. 

Na delicada investigação do universo do autismo, a voz é material de investimento. 

Isto porque, nem sempre o autista responde verbalmente ao que lhe é perguntado, por 

exemplo. No entanto, se cantarmos, podemos também observar outras reações e ter boas 

surpresas. 

As observações para esta pesquisa originam-se no Instituto Benjamin Constant, uma 

escola do governo federal brasileiro, fundada em 1854, sob a denominação de Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos. Localizada no bairro da Urca, Rio de Janeiro, visa atender a 

crianças e adolescentes cegos ou de baixa visão. Nos últimos anos, a escola vem recebendo 

um contingente cada vez maior de alunos que, para além dos problemas visuais, portam 

diagnósticos médicos, laudos psicológicos, neurológicos e psiquiátricos. 

A escola oferece ensino regular (Educação Infantil, Ensino fundamental e médio), 

além de atendimentos na área médica. Conta também com um pólo esportivo, que é 

incentivado, nas aulas de Educação Física, por atividades na piscina, ginásio e em quadras de 

esportes, como o goalball, football adaptado para cegos. 

Os alunos estudam desde a Educação Infantil até o nono ano. Além disso, há o Setor 

de Estimulação Precoce, que atende bebês de zero a quatro anos. O Instituto também conta 

com o Programa Educacional Alternativo (PREA), que trabalha com a múltipla deficiência, 

assim descrita como toda e qualquer patologia física, emocional ou mental associada: 

esquizofrenia, autismo etc. 

Conta-se ainda com as oficinas de artesanato e aulas de música nos programas de 

reabilitação para os adultos que ficaram cegos, por acidentes ou doenças, como o diabetes. É 

importante ressaltar que as aulas de música não são ministradas pelo setor de musicoterapia, 

para que não se confundam os papéis profissionais, já que, na sessão de musicoterapia, não se 

prioriza a estética musical, a afinação e a performance musical, seja no instrumento ou na 

voz, como na aula de música. 

O setor de Musicoterapia é parte dos vários setores que compõem o quadro técnico de 

apoio às atividades escolares: serviço médico oftalmológico, fonoaudiologia, terapia 

ocupacional, psicomotricidade e fisioterapia. Na Musicoterapia, as sessões são semanais, no 
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período letivo. Além disso, no setor, foi estabelecido, semanalmente, um horário denominado 

„plantão‟ para atender aos familiares que buscassem esclarecimentos ou quisessem contar algo 

sobre as crianças /adolescentes atendidos. Neste horário de „plantão‟, igualmente, os outros 

profissionais do Instituto podem se dirigir à sala de musicoterapia, para trocar idéias sobre os 

pacientes comuns a seus respectivos setores. 

Assim, escutando mães e profissionais, priorizou-se, com o consentimento dos 

mesmos, o registro em anotações de diário de campo, do que era dito acerca da criança 

/adolescente autista e suas reações ao atendimento. Paralelamente, registram-se, também, 

alguns relatos dos pais e responsáveis, a partir de contatos em reuniões e conselhos de classe. 

Em outras palavras, o ponto de partida para a pesquisa desta tese foi retirado deste trabalho de 

campo, a partir dos atendimentos realizados em Musicoterapia, definida como prática clínica 

que utiliza a música como elemento terapêutico:  

 

 

Musicoterapia é a utilização da música e/ou seus elementos (som, ritmo, melodia e 

harmonia) por um musicoterapeuta qualificado, com um cliente ou grupo, num 

processo para facilitar e promover a comunicação, relação, aprendizagem, 

mobilização, expressão, organização e outros objetivos terapêuticos relevantes, no 

sentido de alcançar necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. 

A musicoterapia objetiva desenvolver potenciais e/ou restabelecer funções do 

indivíduo para que ele/ela possa alcançar uma melhor integração intra e/ou 

interpessoal e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida, pela prevenção, 

reabilitação ou tratamento. (Federação Mundial de Musicoterapia, Inc. – 1996, 

comissão de prática clínica, Hamburgo, 1996, grifo nosso). 

 

 

Retomando o grifo na citação acima, cabe salientar que o termo „comunicação‟ neste 

trabalho, redimensionado, tanto pela Análise de Discurso quanto pela escuta psicanalítica, 

supõe o inconsciente e o sujeito do inconsciente, que é pontual e evanescente, que se 

equivoca. Por exemplo, em uma troca de nomes pode-se supor que o sujeito queria dizer outra 

coisa e se equivocou. Também na Análise de Discurso, o equívoco está em jogo. Nas palavras 

de Maia (2006): “Mesmo no controle, entretanto, em se tratando de língua, o equívoco está 

posto, não como algo a ser descartado, mas como fato de estrutura, já que não existe uma 

relação direta entre o mundo e a linguagem, entre as palavras e as coisas” (MAIA, 2006, p. 

18). Portanto, este aspecto merece discussão quanto à metodologia da musicoterapia com 

autistas. 

Prosseguindo com a descrição do trabalho com musicoterapia no Instituto Benjamin 

Constant, deve-se explicar que os professores encaminham ao atendimento clínico 
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musicoterápico quando, no convívio escolar, seu aluno(a) apresenta comportamentos 

considerados inadequados, como gritar e se agredir. No intuito de discutir o funcionamento 

discursivo dos termos „gritar‟ e „agredir‟, consideramos alguns de seus significados já fixados 

na língua portuguesa. Segundo o Dicionário Aurélio (1975), por exemplo, um dos 

significados para „gritar‟ é o de “vozes inarticuladas por quem sente dor, alegria ou espanto” 

(Aurélio, 1975, p. 706). Porém, para o estudo do autismo, quais os sentidos de gritar? Em 

termos desta pesquisa, e a partir de uma escuta da Análise de Discurso, consideramos, então, 

que „gritar‟ não tem um sentido único. Para os profissionais que mencionam os gritos do 

paciente, gritar se refere à ocorrência de gritos prolongados e sucessivos em ocasiões 

inusitadas, quando deveria haver silêncio. O termo „agredir‟, segundo o mesmo Dicionário 

Aurélio, é definido como „bater‟, „surrar‟, „espancar‟ (Aurélio, 1975, p. 52)
5
. A partir desta 

definição consideramos que agredir, quando usado pelos professores e pais, refere-se à auto-

agressão, onde o aluno pode inclusive se machucar seriamente: morder a própria mão, por 

exemplo.  

É importante relembrar que o Instituto, enquanto escola para alunos cegos e de baixa 

visão, vem recebendo, cada vez mais, um contingente de crianças com comportamentos desta 

monta, associados à cegueira. Incluem-se aí os já mencionados diagnósticos médicos, nos 

quais se destaca, para efeito desta pesquisa, o diagnóstico de autismo.  

Trazemos, a seguir, nossa hipótese de trabalho, formulada a partir de alguns 

questionamentos. 

O ponto norteador deste trabalho gira em torno de duas questões: como pensar a voz 

no autista? E quais vozes se destacam, nos discursos sobre o autismo? Aqui, discurso é 

compreendido como efeito de sentidos (PÊCHEUX, 1969) e voz, como objeto (LACAN, 

2004[1962]). A questão, para pesquisa sobre a voz no autista e suas possíveis consequências 

para os discursos sobre o autismo surge a partir da seguinte situação: no Instituto Benjamin 

Constant, em atendimentos de musicoterapia, crianças/adolescentes autistas vocalizam a partir 

da música. Em paralelo, mães e profissionais falam a respeito dessas mesmas crianças. 

Percebe-se que, à medida que avança o processo musicoterápico, essas falas vão se 

modificando. Se antes, por exemplo, a mãe se referia ao filho falando que ele “não fala coisa 

com coisa”, passa a referir-se a ele como “um artista, um cantor”. Em outras palavras, 

                                                 
5
 Para Horta Nunes (2006), o dicionário também é discurso. 
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percebe-se que algo se passa nos atendimentos, e com as crianças, o que faz modificar esses 

dizeres, após os atendimentos. Seria a música uma direção para o tratamento? 

Se pensarmos que o acolhimento ao autista pode lhe fornecer, em musicoterapia, uma 

suplência de traço unário
6
, já que, pelo referencial psicanalítico, não se pode pensar no sujeito 

do inconsciente para o autista, há, na música, a possibilidade de situá-lo em outro lugar, em 

posição diferente no discurso de seus familiares e profissionais (CASTARÈDE, 2004). Sendo 

o autista falado de alguns lugares discursivos, como escutá-lo? Se, de acordo com alguns 

saberes mencionados, ou seja, os pressupostos teóricos da Análise de Discurso e da 

Psicanálise, o autista não está no discurso, ou melhor, no laço social, o que ele verbaliza? 

A partir de observações recolhidas dos atendimentos é possível, também, perguntar: 

por que, no atendimento musicoterápico, há reações à música diferentes às da escuta de um 

cd, em sala de aula? Há reações diferentes da fala dirigida à criança? Tais perguntas advém do 

fato de professores perceberem as reações positivas dos autistas a determinadas canções e, em 

sala de aula, colocarem o cd, com a respectiva canção, para tocar. O resultado não é o mesmo: 

se, por exemplo, quando a musicoterapeuta canta, a criança se acalma, o mesmo não ocorre 

quando toca o cd. Tampouco a criança autista reage positivamente quando a fala da professora 

é dirigida diretamente a ela. 

As perguntas se fazem cada vez mais, no intuito de buscar responder ao problema, 

contextualizado a seguir, a partir de algumas observações de dois meninos autistas, 

respectivamente atendidos em musicoterapia. 

G, seis anos, não suporta barulho, grita e chora em meio a sons fortes e música em alto 

volume. No entanto, „rende-se‟ às canções, algumas cantadas por uma tia, segundo 

informações colhidas: trata-se de canções antigas, dificilmente encontradas no repertório de 

uma criança de sua idade: Casaco Marrom (cantada por Evinha, no Festival da Canção, anos 

60), Tic Tac do Meu Coração (cantada por Carmem Miranda e regravada por Ney 

Matogrosso) exercem o efeito de acalmá-lo. A intervenção musicoterápica é cantar com ele, à 

medida em que ele mesmo inicia: deixo lacunas, ele completa, fico em silêncio, ele reinicia. 

Melodicamente segue quaisquer modificações introduzidas, ou seja, se é cantada uma nota 

                                                 
6
 A ser retomado em capítulo sobre a constituição do sujeito. 
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musical diferente, por exemplo, ele também inclui essa nota no seu cantar. O mesmo não 

ocorre se se fala diretamente com ele: seja falando em tom mais baixo, por exemplo, ou 

falando alto, ele, então, começa a gritar. Acalma-se novamente se a fala vem „cantada‟. 

Professores de sua classe se perguntam como melhorar seus episódios de agitação ao longo do 

dia. Mediante uma escuta musicoterápica, associada à escuta psicanalítica, há que se 

perguntar que efeito a melodia provoca nessa criança a ponto de trazer-lhe não apenas a 

possibilidade de se relacionar (fala meu nome e me dá a mão para sair da sala, coisa 

inadmissível a ele no início de seu atendimento) mas também de apresentar algo de sua 

história, na voz de uma tia que parece aplacar os possíveis sentimentos de horror que o fazem 

gritar ininterruptamente  e cantar repetidas vezes as mesmas canções. 

Talvez aqui não se trate de investigar o conteúdo das letras, mas o que, na música, faz 

laço. O cantar da musicoterapeuta, pontuando os significantes que G traz, possibilitaria, a ele, 

um lugar de onde pode ser escutado, numa relação com o outro.  

R, onze anos, sempre que tem suas mãos colocadas sobre o violão, pára de mordê-las, 

comportamento que manifesta compulsivamente. A improvisação vocal que faço a partir disso 

segue as notas das cordas do instrumento (mi, lá ré, sol, si, mi agudo), brinca com os 

intervalos entre as notas musicais, mantém estrutura melódica simples, que ele segue e repete, 

deslizando as mãos sobre as cordas estáticas. Não se pode dizer que o instrumento seja usado 

como instrumento musical, da maneira convencional que um violonista faria. Entretanto, o 

paciente parece apropriar-se dele e manter as mãos sem ser feridas. Mais que isso, repete o 

trecho melódico que ganha uma letra: “violão, canta uma canção, prá mim”. Criação melódica 

minha, durante uma sessão de musicoterapia e aceita por ele. Música que se torna uma canção 

de reconhecimento do espaço: após semanas de afastamento, o tema é repetido por ele, 

surpreendentemente à mesma altura, e, por sua iniciativa, cantado a cada encontro. Trata-se de 

um menino que falta a muitas sessões, por motivo de saúde. Mas a canção permanece. O que, 

então, na melodia, ou na letra o afetaria? Não sendo algo trazido por ele (como no exemplo 

clínico anterior), mas criado na sessão, como este paciente integra a canção a ponto de, ao 

longo da sessão, não se auto agredir, nem se machucar? 

Os recortes dos casos clínicos dos meninos G e R, acima esboçados, conduziram às 

questões mencionadas. Daí, propomos a seguinte hipótese: as falas de mães e profissionais 

que lidam com os autistas, no Instituto, são redimensionadas pelos resultados da 
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musicoterapia? O atendimento musicoterápico a crianças e adolescentes autistas contribuiria 

para conferir, aos autistas, outro lugar no discurso de mães e profissionais que com ele 

convivem? Esta pergunta se faz a partir de uma escuta ancorada nos referenciais psicanalíticos 

para os atendimentos musicoterápicos, escuta essa que busca sustentar a voz como objeto e 

aposta que o autista se expresse musicalmente, podendo, então, diminuir sua agressividade ou 

isolamento. Pergunta-se ainda: a utilização da música permitiria sustentar algo do autista que 

o leva a ocupar outro lugar nas falas das mães?  

Busca-se, então, o estudo da Psicanálise e da Análise do Discurso para auxiliar a 

encontrar algumas respostas às várias indagações que, ainda, apresentariam desdobramentos 

nas seguintes questões: Como se colocar frente ao que o autista „fala‟? Para o autista, um tom 

de voz mais doce ou mais ríspido, firme ou vacilante faria diferença? Quais subsídios seriam 

fornecidos pela Análise de Discurso para fundamentar que, a partir de elementos da 

linguagem, poderíamos discutir uma constituição do campo de fala para o autista? 

Destacam-se, a seguir, quatro objetivos para este estudo, que insere seu objeto de 

análise em três campos teóricos distintos, articuláveis em determinados aspectos. 

Em primeiro lugar, pretende-se examinar os discursos presentes na clínica do autismo, 

para daí refletir, com base fundamentada nos conceitos da Análise de Discurso e da 

Psicanálise. O termo discurso, aqui, está significado diferentemente, conforme o campo 

teórico ao qual está referido. 

Como segundo objetivo, no tocante à rede dos discursos sobre o autismo, tem-se, de 

um lado, as mães falando sobre seus filhos, e de outro, os profissionais que os atendem. As  

falas das mães são muitas vezes impregnadas de termos da nomenclatura médica, como, por 

exemplo, “remédio para os sintomas do autismo”. O mesmo ocorre nas falas de profissionais, 

que atendem a essas crianças e adolescentes. Nessas falas, as „estereotipias‟ e a „fala 

ecolálica‟ comparecem, entre outros significantes. Seria mera coincidência esses termos do 

vocabulário médico figurarem nessas falas distintas? Acreditamos que aqui se encontra, do 

ponto de vista discursivo, o funcionamento da ideologia.  Ou seja, discursivamente, entende-

se que a ideologia trabalha na materialidade da língua, produzindo efeitos que se mostram 

como evidências para os sujeitos.  Assim, muitas vezes, retomam-se palavras e expressões 

que se mostram como evidências, mas que figuram em discursos determinados: o sujeito 

repete o discurso, afetado pelo funcionamento ideológico, mas não se dá conta disso. 
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Atualmente, temos muita informação disponível na mídia e nos meios virtuais, o acesso aos 

diferentes campos do saber parece rápido o suficiente para a terminologia médica comparecer. 

Mediante análise discursiva das falas de mães e profissionais que atendem no Instituto 

Benjamin Constant, pretende-se refletir acerca do que se passa no campo institucional em 

relação ao autismo e à criança autista.  

Aliado a isso, nos atendimentos musicoterápicos, onde o autista canta, buscamos 

propiciar sustentação à voz que poderia haver nele e que não se faz ouvir. Temos, então, um 

terceiro objetivo, a voz, que será discutida do ponto de vista da Psicanálise, como objeto 

pulsional. Em outras palavras, pretende-se discutir a voz no autista e como a música pode 

auxiliar na direção de um tratamento possível. 

Finalmente, como objetivo, pretende-se contribuir com uma metodologia que 

possibilite, no exercício clínico da musicoterapia, atentar para possíveis efeitos da escuta 

psicanalítica na utilização da música como elemento terapêutico. Acredita-se que escutar o 

que o autista vocaliza e colocar esta vocalização em uma estrutura musical, possibilita que 

outros sons e palavras possam emergir.  

Na apresentação das linhas gerais do quadro teórico-metodológico (capítulos contidos 

nas partes I e II desta tese), opta-se por destacar os principais conceitos envolvidos na 

construção da hipótese de trabalho (isto é, a modificação que o atendimento musicoterápico, a 

partir do referencial psicanalítico de voz como objeto, pode fornecer ao lugar dado à 

criança/adolescente autista nos discursos de mães e profissionais que com eles lidam) em cada 

um dos territórios mencionados. Assim, em Análise de Discurso, percorre-se a conceituação 

de discurso e sujeito elencando os conceitos necessários na obra de Michel Pêcheux (1969). 

Na discussão do autismo, privilegia-se a Psicanálise, por ser o referencial teórico articulado à 

prática clínica, de onde procedem as observações para a pesquisa. Finalmente, no tocante à 

Musicoterapia, pretende-se descrever as principais contribuições para o tratamento do 

autismo, do ponto de vista das produções musicais registradas dos atendimentos.  

A seguir, pretende-se dedicar à construção de entrelaçamentos possíveis a estes 

saberes. Isto constitui nossa sugestão de tratamento e de reflexão. 

O lugar de onde falo constitui a base, o ponto a partir do qual pretendo discutir, tanto 

as análises dos discursos sobre o autismo quanto possíveis deslocamentos que um autista, em 
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sessões de musicoterapia, sendo o profissional também psicanalista, pode fazer em direção a 

ficar menos isolado, agressivo etc. É também a discussão propiciada pelo tripé teórico 

proposto nesta tese, em que a hipótese anteriormente apresentada é dimensionada. Assim, 

pensemos nas interações possíveis entre os três campos: Análise de Discurso, Psicanálise e 

Musicoterapia, nas suas fronteiras e principais conceitos que se relacionam ao tema desta tese. 

Na Análise de Discurso, temos a materialidade da língua, em seu funcionamento com 

equívocos, contradições, deslizamentos de sentidos e repetições.  Como pontos em comum 

com a Psicanálise, temos o sujeito dividido, o discurso enquanto presente no laço social, o 

inconsciente. Pêcheux (1969) ancora algumas reflexões, mas também guarda distinções no 

manejo teórico que faz do conceito de discurso, como efeito de sentidos. 

Nesta pesquisa, o conceito de voz como objeto, proposto pela Psicanálise, traz uma 

diferente forma de trabalhar com o autista em musicoterapia. No primeiro e segundo capítulo 

do quadro teórico, a partir do histórico do conceito de autismo, busca-se compreender o 

autismo pelas formulações de Vivès (1989), Catão (2005) e Laznik (2011) acerca da voz e do 

fracasso, no circuito pulsional, em o autista tornar-se invocante. Acredita-se que a música 

muito pode contribuir, na direção de propiciar um espaço para que se inclua a produção 

musical, rumo à vocalização de sons articulados a uma língua ou não, por exemplo, no 

paciente autista. É o que temos comprovado em alguns atendimentos: crianças, que não 

emitiam som vocal, passam, a partir da música, do canto, em registros mais agudos, a 

vocalizar e, às vezes, dizer palavras soltas. Buscando, na teoria psicanalítica, os elementos 

para entender o que se passa, especialmente com a voz, dedicamos o terceiro capítulo à 

linguagem musical e à Musicoterapia, para, posteriormente, na análise das entrevistas (parte 

III, capítulo 6), inserir esses dados no enlace com a Análise de Discurso. Este passo a mais 

constitui um desafio, uma vez que a Análise de Discurso, até então, se preocupou com os 

indivíduos interpelados em sujeito (PÊCHEUX, 1969), entendidos como os que, estando na 

linguagem, criam laços (MALEVAL, 2012). Quando o autista vocaliza ou fala palavras 

soltas, o faz de um modo diferenciado: 

 

 

Lacan nos dá outra indicação essencial, ao insistir, não sobre o mutismo, mas em 

uma palavra, sobretudo verbosa. O que é a verbiagem, senão um gozo solitário da 

língua? Solilóquios incompreensíveis, monólogos não endereçados, até mesmo 

invenção de neologismos se revelam, com efeito, muito frequentes na clínica do 

autismo (MALEVAL, 2012, p. 45). 
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Nesta citação, temos, de novo, o verbo, em grifo nosso, o verboso, tradução para 

verbeux, do original
7
. Não mais no sentido bíblico, mas como denomina Lacan, nos anos 70, 

uma palavra “verbosa” (LACAN, 1975).  O sufixo „osa‟, que aparece na tradução, indicaria 

um sujeito para o verbo? Poderíamos supor que o verbo atrelaria um sujeito, aquele que faz a 

ação? Percebemos que a questão do sujeito permeia a discussão sobre o autismo. Não se 

pretende chegar a respostas definitivas nesta pesquisa, mas levantar questões que conduzam a 

reflexões futuras. Assim, retomamos o paciente R, cujo recorte clínico apresentamos 

anteriormente, após sessões em que passou a cantar, falar palavras soltas: “passear”, “viajar”, 

“descansar”. Mas os verbos só vieram após meses de trabalho sonoro, pura melodia, nenhuma 

letra. Indagamos, pois, até que ponto a música auxiliaria a avançar nessa fala tão peculiar. 

Tomemos a Musicoterapia, que abriga diversas orientações teóricas, entre elas a 

psicanalítica. Nesta intercessão, poderíamos destacar a escuta e os sons, como elemento 

comum à Musicoterapia e à Psicanálise. Em outras palavras, se a Musicoterapia traz, ela 

mesma, o manejo do paciente pela via musical, a Psicanálise oferece possibilidades de escutar 

este mesmo paciente em sua singularidade de voz, conceituada como objeto: aí, não apenas 

escutamos a música, mas a música nos escuta (DIDIER-WEILL, 1997, p. 238). 

A música confere, portanto, a possibilidade de sentidos. Sentidos que provocam 

efeitos. Estaria aí uma relação com a Análise de Discurso? Para este trabalho, no entanto, não 

avançaremos tanto nesta direção, da música em geral, mas na palavra cantada, nas produções 

sonoras dos autistas, a partir do que observamos com os pacientes. A prosódia, o cantar, a 

poesia, que guarda uma dimensão melódica que a aproxima da fala humana (TAVARES, 

2011). Esse cantar que, de algum modo, parece afetar o autista e, mesmo quando ele 

manifesta um comportamento isolado, o faz vocalizar alguns sons que se adequam 

perfeitamente à melodia cantada. Assim, na segunda parte do quadro teórico desta tese, 

buscamos circunscrever questões com auxílio da Análise de Discurso para pensarmos as falas 

escutadas por mães e profissionais, suas vozes ao dar sentido e lugar ao autista. Uma delas é a 

questão do sujeito. 

                                                 
7
 Na Conferência de Genebra (LACAN, 1975), que retomaremos no capítulo 2 desta tese, encontramos o termo „verbeux‟, 

utilizado por Lacan, em referência aos autistas e traduzido como „verbosos‟. Disponível em: 

<http://aejcpp.free.fr/lacan/1975-10-04.htm>. Acesso em 15 de abril de 2013. 
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Por ocasião de um encontro de Linguística
8
, após apresentação de trabalho que toca 

nas questões desta tese, levantou-se uma questão na platéia sobre o autista ser considerado 

sujeito.  Este significante – sujeito –, que não é ponto de discussão em Musicoterapia 

(BRUSCIA, 2000), destaca o quanto é potencialmente complexa e diversificada a influência 

da música, para os sujeitos, que são musicais, e encoraja a que os musicoterapeutas a utilizem 

para além de suas fronteiras tradicionais. Já os campos da Psicanálise e da Análise de 

Discurso apresentam importantes conceituações que tornam complexa a resposta à pergunta 

formulada.  

Tanto para a Análise de Discurso quanto para a Psicanálise, sujeito é, em termos 

conceituais, considerado dividido, ou seja, porta o inconsciente. Se o sujeito dividido é o que 

porta o inconsciente, então podemos nos perguntar do ponto de vista, sobretudo da 

Psicanálise: o autista seria sujeito? Em outras palavras, sujeito de que, sujeito a que, a quem, 

se, ainda que entrando na linguagem, não está no discurso? Assim, a pergunta feita no 

mencionado encontro de Lingüística ainda ecoa para discutirmos a questão do sujeito, do 

inconsciente, valendo-nos, para tanto, de alguns conceitos da Psicanálise, em cujo referencial 

situamos o autismo. Isto é importante, não apenas para dar ao analista de discurso o 

referencial teórico de onde o autismo é compreendido, bem como destacá-lo da gama de 

teorias que existem sobre o autismo. Além disso, estabelece-se um lugar do qual as falas de 

mães e profissionais serão escutadas. 

Prosseguindo com a descrição dos campos do quadro teórico, vale comentar que o 

sujeito não está fora da música: nem poderia, já que esta tese menciona também a voz 

constituída. O conceito de sujeito, comum aos três campos, mas portando diferentes enfoques 

em cada um deles, é desafio na construção do quadro teórico-metodológico. 

O quadro de organização do corpus ajuda a pensar o lugar de sujeito no campo da 

Musicoterapia nesta pesquisa. Ela se desdobra em duas partes. Por um lado, as falas de mães e 

profissionais obtidas a partir de entrevistas gravadas. De outro, o registro das sessões de 

                                                 
8
 JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS DO DISCURSO, 2012, Maringá. In: Silmara Dela SILVA, Silmara Dela; 

LEAL, Maria do Socorro Pereira. Discurso, inconsciente e ideologia. Maringá: Universidade Estadual de Maringá, 2012. 

Disponível em:< http://www.jiedimagem.com.br/simp>. Acesso em: 19 set. 2012.  

 



 

 

 

31 

 

musicoterapia. Tanto para um registro quanto outro, as gravações de entrevistas e as 

anotações do diário de campo compõem o corpus desta pesquisa. 

Inicialmente duas perguntas são formuladas para cada grupo (anexo 5). No grupo das 

mães indaga-se: Você fala com seu filho (a)? Em caso de resposta afirmativa é pedido que 

conte uma situação em que ela fala com o filho (a). No grupo de profissionais, também duas 

perguntas: você fala com seu aluno (a)? Cite quatro características do autismo. 

O que se pretende? Do lado das mães, examinar na materialidade da resposta, 

mediante a transcrição da entrevista, o que é esse falar, esse endereçamento ao filho autista, se 

existe e como. No grupo de profissionais, de maneira semelhante, como isso é articulado ao 

que eles pensam sobre o autismo. 

“Por que não o pai?”, poderíamos perguntar. No Instituto é muito difícil a presença do 

pai, mas, eventualmente, isso até ocorre em reuniões e prestamos atenção ao que falam, 

anotamos também. Entretanto pensa-se na relação mãe-filho, a partir da musicalidade da voz 

materna. Este aspecto tão primordial e constitutivo do ser humano é muitas vezes retomado 

em sessão de musicoterapia, através dos acalantos, por exemplo. Além disso, o Pai em 

Psicanálise é função e comparece no discurso da mãe. 

A Análise de Discurso conduz a reflexões importantes no trato institucional e se faz 

imprescindível para o andamento das análises do que se observa nesse meio. Permite perceber 

as semelhanças e diferenças existentes nas várias falas entre os profissionais e permite, assim, 

um posicionamento que interrogue o lugar que o autista pode ocupar, um lugar de alguém que 

também precisa ser escutado. Há vários discursos para o autismo, talvez na tentativa de o 

sujeito falante lhe atribuir sentidos, buscando inscrever um comportamento inusitado no 

convívio social.  

Aqui é importante destacar que as falas são discursivamente tomadas como textos, 

como destaca Orlandi (2007), dentro da perspectiva da Análise de Discurso. A Psicanálise, 

assim como nas sessões de musicoterapia, também auxiliará na escuta, que é singular: 

 

 

Partindo do questionamento que Orlandi (2005) faz sobre “que escuta um analista 

deve estabelecer”, pensamos que inicialmente um analista deva construir algo que 

o permita interpretar, fazer sua(s) análise(s). Deste modo cabe ao analista ouvir 

para além do que é dito, até do que não é dito, pois isto também constitui sentidos 
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outros a serem dados pelo próprio analista. Em sendo assim, pode-se ouvir no 

silêncio, naquilo que é o não dito, algo mais que também pertence ao sujeito. 

Assim, em não sendo a linguagem transparente, faz-se necessária a construção 

de dispositivos para que tenhamos acesso a essa linguagem. Deste modo, cada 

analista construirá um dispositivo que o permita trabalhar em sua análise 

(CARNEVALE, 2012, p. 75-76, grifo nosso). 

 

 

Na construção de dispositivos, especialmente em relação ao autismo, é necessário 

pensar em, não apenas mostrar como o autista é falado, mas que também, quem é este autista, 

o que ele teria a dizer. O trabalho musicoterápico caminha na direção de escutar o paciente, 

sem supor, a priori, que se saiba do que ele necessita. Neste sentido, cabe especificar o corpus 

deste trabalho, ou seja, de um lado as entrevistas, e, de outro, as sessões musicoterápicas. 

Lembramos que a Psicanálise reconhece a enorme importância de se trabalhar 

clinicamente com os pais, seja no autismo ou não. Vorcaro (2004) assinala o quanto as 

crianças neuróticas são porta-vozes do sintoma deles. Flesler (2007) atenta para a expressão 

nos desenhos, o que aponta para uma forma diferenciada de a criança falar de si. No caso do 

autismo, como essa expressão é, às vezes, mais hermética, há que considerar outras 

possibilidades, por exemplo, a música. 

Posto que este trabalho se inscreve em território múltiplo, nos deparamos com alguns 

desafios.  Cada disciplina contribui e tem um papel diferente na reflexão. Assim, a Análise de 

Discurso é caminho teórico-metodológico para as análises das entrevistas. A Psicanálise, para 

compreensão do autismo em sua complexidade, e a Musicoterapia, uma ferramenta para, 

articulada à Psicanálise, desenvolver um método de trabalho prático com as crianças autistas. 

Os casos clínicos que entremeiam o quadro teórico desta tese, em recortes que se 

relacionam aos conceitos destacados, totalizam quatro crianças/adolescentes cegos e autistas. 

Utilizamos suas iniciais, no intuito de preservar sua identidade. Assim, temos os meninos G, 

quatro anos e R, oito anos, já mencionados. Além destes, J, uma menina de cinco anos, e W, 

um adolescente de onze anos, sendo estas as idades em que iniciaram o atendimento 

musicoterápico. A partir das observações quanto às respectivas produções musicais dos 

pacientes, essas idades variam no relato da pesquisa. Anexamos a autorização do Instituto 

para realização da pesquisa (anexo 2). Os pacientes foram atendidos em musicoterapia, de 

2008 a 2012, em sessões semanais, de trinta minutos de duração.  
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Para desenvolvimento da pesquisa, tomam-se notas após a sessão, grava-se, quando 

possível e, em alguns momentos, filmam-se as sessões de Musicoterapia. A presença de um 

gravador altera a sessão: de alguma forma, de uma maneira bem sutil, o paciente dá mostras 

de perceber. E, talvez por minha pouca incursão e versatilidade no mundo tecnológico, uma 

câmara de vídeo ou um gravador comprometem minha espontaneidade. 

Duas das mães dos respectivos pacientes são entrevistadas e esta escolha obedeceu à 

disponibilidade delas em participar da pesquisa. O mesmo ocorre com os dois profissionais do 

Instituto, chamados a participar. Acredita-se que seja complexa a apreensão do que transmitir 

a partir das entrevistas: 

 

 

Na Análise de Discurso a apreensão das marcas não é automática e também a 

interpretação dos seus sentidos não é mecânica. O objetivo do pesquisador, 

suposto pelo método discursivo e constitutivo deste, é o fator determinante para o 

que será privilegiado no material tomado para análise (LAGAZZI, 1988, p. 60, 

grifos nossos). 

 

 

Se, de acordo com Lagazzi (1988), não se pode interpretar automaticamente, 

apresentamos a transcrição das entrevistas, material necessário para desenvolver melhor a 

análise do corpus deste trabalho.  

Destacamos, ainda, no tocante ao registro das sessões, que cabe ao musicoterapeuta 

escutar e acolher, sustentando uma voz, que pode estar nas vocalizações, nos intervalos 

musicais, nos sons dos instrumentos etc. Essa voz se apresenta pontualmente e pode mudar de 

fonte sonora. Por exemplo, numa sessão, pode ser um grito, em outra, uma nota ao teclado, ou 

o som de uma corda do violão. O importante, pensamos, é que isso que se apresenta trazido 

pelo autista seja alinhavado pelo musicoterapeuta, não seja descartado, mas incluído em uma 

moldura musical, flexível o bastante para que o sentido deslize, não se aprisione. Seriam essas 

sugestões para (re)pensar o autismo e (re)pontuar seus discursos.  

Finalmente, sugerimos contribuições, que supomos a partir da relevância do tema. 

Este trabalho pode ter um alcance social, na medida em que favoreça 

redimensionamentos da questão do autismo, tanto do ponto de vista institucional quanto 

familiar. Por ocasião de estágio de docência nas turmas de Graduação em Letras, na 

Universidade Federal Fluminense, observou-se a curiosidade de alguns alunos em saber mais 
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acerca do autismo. Esses graduandos relatavam situações das suas salas de aula, em seus 

respectivos locais de trabalho. Nestes, observavam crianças e adolescentes que, segundo eles, 

tinham um “comportamento esquisito”. Por outro lado, também percebiam que outros 

pareciam habilidosos, inclusive tocavam instrumentos musicais e eram tidos, pelos colegas, 

como „geniais‟. Assim, os graduandos de Letras indagavam se a música poderia auxiliar no 

aprendizado desses meninos. 

A partir do lugar de psicanalista não há comprometimento em „fazer um autista 

aprender‟, tornar-se alguém para se apresentar, por exemplo, em festas escolares, embora isso 

várias vezes seja solicitado. Há um posicionamento ético a se levar em conta, enquanto 

psicanalista, no trabalho do campo educacional. Em meio aos três pilares teóricos escolhidos 

profissionalmente e trabalhados nesta tese, a serventia desta pesquisa não passa pelo sistema 

educacional, como vemos em muitos programas para autismo, está diametralmente oposta a 

isso. Entretanto, acredita-se que se possa contribuir com os professores, para que haja um 

lugar de escuta, de silêncio, onde se possa ouvir um cantar, a singularidade, o ritmo próprio, 

intransferível de uma voz... e surpreender-se com os resultados 

Outrossim, os estudos de música podem até ser conduzidos, quem sabe em uma 

musicalização terapêutica (ramo cada vez mais difundido da Musicoterapia, onde os 

fundamentos da música são trabalhados por um músico-musicoterapeuta que buscará 

resultados de maneira diferenciada a uma aula de música convencional). Mas alargar essas 

considerações fugiria ao escopo desta tese. De maneira semelhante, um professor não pode 

nem deve diagnosticar seu aluno, não é disso que se trata. Mas sabendo que há um alcance 

diferenciado em relação ao autista, talvez possa incluí-lo em seu trabalho, a partir do potencial 

criativo que está naqueles que escolhem o ensino como profissão. 

Tais intervenções à luz da Musicoterapia podem propiciar, à criança, um lugar em que 

algo, para além da agressividade e da automutilação, comuns ao comportamento autista, possa 

se inscrever. A palavra cantada e a música permitem uma organização mínima, pois 

convocam o autista de forma diferenciada. 

Sendo a música uma linguagem é preciso entender os processos lingüísticos; se o 

sujeito é não inteiro, mas dividido, há que buscar na linguagem do inconsciente elementos 

que, por exemplo, ofereçam escuta à „fala‟ de um autista. Por outro lado, a fala do autista 

sendo ela tão atípica e singular, necessita, a partir da observação clínica, ser melhor 
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compreendida. O conceito de voz na teoria lacaniana, aliado a elementos da Linguística, 

aponta para melhor entender o circuito pulsional, fundamental para alcançar a escuta do 

autista. Por outro lado, tais observações podem contribuir para o campo da linguística como 

forma de ampliar alguns conceitos, repensar posicionamentos. 

Vimos, pelo exposto, que a criança autista não possui os recursos para responder 

verbalmente quando perguntada: ou se assusta ou não responde ou, o que talvez seja 

complicado, se adestra a responder o que lhe é ensinado e há infinitos programas 

psicopedagógicos nesta direção. No entanto, parece patente que intervir somente verbalizando 

com o autista dificilmente funciona. Se se pede a ele sentido, ele não tem para dar. No 

entanto, lembrando que a voz da mãe tem musicalidade, talvez apostando na música e a 

utilizando de forma não invasiva, pode-se, por exemplo, perceber que cantar afinado é 

importante e o canto lírico ajuda muito na aproximação a essas crianças. 

Nos capítulos da primeira parte desta tese serão trabalhados os fundamentos teóricos 

que sustentam os propósitos desta pesquisa. Além de recortes dos casos dos meninos R e G, 

comentados acima, outros casos clínicos serão apresentados, permeando as discussões 

teóricas. Assim, a segunda parte desta tese apresenta o dispositivo teórico-metodológico para 

discussão dos três campos que envolvem a compreensão dos discursos sobre o autismo, bem 

como do próprio autista. Trataremos dos principais conceitos da Análise de Discurso e 

Psicanálise, bem como a reflexão de como a Musicoterapia pode contribuir ao enlaçamento 

desses campos nas discussões sobre o autismo. Considerando que os conceitos teóricos são 

também operacionais, articularemos a teoria à análise dos casos clínicos selecionados. 

Finalmente, na terceira parte desta tese, procederemos à análise das entrevistas realizadas com 

mães de autistas e profissionais que com eles trabalham. 

A clínica do autismo, a despeito de inumeráveis esforços, discussões e descobertas nos 

mais variados campos do saber, ainda se impõe como enigma. Profissionais tentam, 

especialmente nas equipes multidisciplinares, trabalhar buscando estratégias, soluções, escuta 

para o que se revela um impasse: o isolamento, a dificuldade e/ou precariedade de recursos 

para uma criança que porte tal diagnóstico vir a estabelecer laços sociais. O autismo, descrito 

primeiramente por Leo Kanner, em 1943, atualmente figura nos manuais de psiquiatria como 

transtorno invasivo do desenvolvimento (DSM-IV, 1995). Chiappeta (2009) cita a dissensão 

entre psicanalistas quanto à posição estrutural do autismo, reportando-se a uma quarta 
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estrutura; outros teóricos consideram-no dentro da estrutura psicótica. Pensamos que tal 

discussão prolongaria e dispersaria o núcleo da questão desta pesquisa e optamos por não nos 

estendermos nela, além do que o quadro teórico nos demandar. 

A Musicoterapia enquanto especificidade que busca utilizar a música, em todas as suas 

manifestações, como elemento terapêutico, procura atender às demandas da clínica do 

autismo a partir de diferentes referenciais teóricos. Dependendo, portanto, de seu referencial, 

a conduta clínica seguirá caminhos específicos. 

A linguagem musical se coloca como uma possibilidade em dar voz ao autista naquilo 

que ele tiver de singular, examinando cada caso como único, à semelhança da prática clínica 

em Psicanálise. É interminável a discussão sobre música ser ou não uma linguagem. Para 

efeitos deste relato considera-se que, assim como o inconsciente, a música é também expressa 

em linguagem, com seus símbolos e regras. Entretanto, a partir das observações da clínica do 

autismo, há perguntas que o campo da Musicoterapia não dá conta de responder. Por isso, a 

delicada intercessão proposta dos campos entrelaçados. 
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PARTE I: (Instante de ver)  

 

 

Na interlocução proposta entre Análise de Discurso, Psicanálise e Musicoterapia faz-

se necessário, primeiramente, conceituar o tema desta pesquisa, que trabalha o autismo e os 

discursos sobre o autismo. Inspiramo-nos na proposta lacaniana dos tempos lógicos de final 

de análise para agrupar os capítulos desta tese (LACAN, 1998). Assim, nesta parte do 

trabalho, apresentamos a conceituação de autismo, priorizando a teoria psicanalítica, 

escolhida como referencial teórico para trabalho clínico. Nessa teoria destacamos o circuito 

pulsional, base teórica a partir da qual buscamos teorizar a voz como objeto. Finalmente, no 

terceiro capítulo, trazemos a música enquanto linguagem possível de alcançar a 

criança/adolescente autista, tendo como campo de trabalho, para isso, as sessões de 

musicoterapia. 
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CAPÍTULO 1: “ENTRE CHIEN ET LOUP”: O AUTISMO E O PONTO DE VISTA DA 

PSICANÁLISE 

 

C‟est une chanson qui vient du fond des ages 

Qui surgit de la nuit des siécles et du temps 

C‟est une chanson qui vient d‟um long voyage 

Qui sent la sueur la douleur et le sang. 

(Pierre Champion) 

 

 

 

A expressão francesa entre chien et loup, que abre este capítulo, significa “área de 

formas indefinidas, onde haveria certa obscuridade” (GILLIE, 2014). Foi esta a expressão 

escolhida para intitular o Quinto Colóquio parisiense La Voix
9
.  

Segundo Bidaud (2014), o autismo, nos dias atuais, é considerado, na França, clínica e 

teoricamente, uma patologia, o que se referenda em documento discutido pelos psicanalistas 

(CRESPIN, 2013). Assim, torna-se importante, de acordo com Bidaud (2014), que se 

mantenha essa obscuridade em torno do termo: por exemplo, utilizar o plural (autismos), bem 

como não finalizar a discussão em psicanálise quanto ao autismo ser uma quarta estrutura ou 

estar na estrutura psicótica.  Tal obscuridade abriga divergências até quanto a ser o autismo 

uma patologia (BONI, 2014, ANEXO 6). 

No editorial da Acta Cirúrgica Brasileira, tem-se que “patologia vem do 

grego „pathos‟, doença, e „logos‟, estudo, tratado” (REZENDE, 2005). Etimologicamente, 

portanto, significa estudo das doenças. Define-se patologia como o ramo da medicina que 

descreve as alterações anatômicas e funcionais causadas pelas doenças no organismo. Por 

outro lado, temos que psicopatologia designa os “sofrimentos da alma e, em termos mais 

amplos, os distúrbios do psiquismo humano” (ROUDINESCO & PLON, 1997, p.616-17). Se 

nos ativermos a essas definições, poderíamos depreender que o autista é um doente que sofre. 

Sofre na alma, no psiquismo, já que a psicopatologia, enquanto ramo da medicina, também se 

ocupa dele. Foucault (1978) indaga a psicologia afirmando que o saber psicológico é 

                                                 
9
 La Voix, entre Chien et Loup, Universidade Paris Diderot, 4 de junho de 2014. 
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impensável enquanto ciência como a conhecemos, pois atualmente nos referimos à loucura 

como doença mental. Porém, na Idade Média e Renascença, a loucura era uma expressividade 

do sujeito, misteriosa, dotada de forças místicas, tendo o louco um lugar de revelador de 

contradições sociais. Por sua vez, Canguilhem (1995), na medicina, questiona se existiriam 

ciências do normal e do patológico. O autor busca dar base científica à idéia de que 

fenômenos patológicos são apenas variações de intensidade de seus “correlatos” fisiológicos 

ou normais. Para isso, tenta entender melhor como a medicina estabelece seu conceito de 

normal, e, por conseqüência, o de patológico. Canguilhem (1995) estabelece que o normal só 

poderia ser entendido no plano individual da normatividade biológica, que aceita as leis 

naturais em estado patológico dentro do funcionamento do próprio organismo e é 

obrigatoriamente relacionada com o meio: “um ser vivo é normal num determinado meio na 

medida que ele é a solução morfológica e funcional encontrada pela vida para responder às 

exigências do meio” (CANGUILHEM, 1995[1943], p.113). 

As definições de patologia e normalidade são, portanto, complexas. Também denotam 

obscuridade, indefinição nas formas de “chien” (cachorro) e “loup” (lobo), fazendo com que 

deslizemos nos sentidos, muito podendo discutir. De modo semelhante, a expressão „entre 

chien et loup‟ se faz interessante no enigmático campo do autismo porque impede que 

tenhamos certezas absolutas ante o quadro complexo de um comportamento repleto de 

nuances. Manter uma área obscura favorece novas reflexões e não „engessa‟ o autista nesse ou 

naquele procedimento ou tratamento.  

Precisamente na teoria psicanalítica, que remonta desde o trabalho fundador de Freud 

(1901), passando pela releitura de Lacan (1953), encontramos, nesta tese, referencial teórico 

para apoiar a discussão sobre o autismo. Uma discussão que remonta desde a conceituação de 

Kanner (1943) até os nossos dias. O que nos interessa nesta pesquisa é pensar, com o intuito 

de contribuir para a Análise de Discurso, o espaço de vazio, esse „gap‟ que as definições e a 

própria complexidade diagnóstica do autismo fornecem. Entre o que lemos nos manuais de 

psiquiatria e o que se publica atualmente, algo falha, algo não está dado, pois basta uma 

resposta inovadora de um autista em atendimento para impedir-nos o estabelecimento de uma 

regra geral. 

Ainda assim, nesse terreno enigmático, arriscamos contribuir, trazendo a possibilidade 

de (re)pensar o autismo a partir das respostas de crianças e adolescentes autistas à música. 
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Verificamos que tais respostas modificam o lugar dado a essa criança/adolescente nas falas de 

suas mães e profissionais que com eles trabalham.  

Iniciamos este capítulo apresentando uma panorâmica sobre o autismo do ponto de 

vista teórico. Vamos nos ater às considerações de autores que contribuem às indagações desta 

pesquisa, a partir de reflexões de psicanalistas que anteriormente fizeram levantamento de 

aspectos históricos relevantes sobre o autismo, em relação à Psicanálise (CHIAPETTA, 2009; 

CATÃO, 2009), curiosamente no mesmo ano. Assim, priorizamos a psicanálise e os conceitos 

lacanianos para, em seguida, refletirmos sobre o autismo e seus discursos.  

O termo autismo foi apresentado pela primeira vez por Bleuler, em 1911, objetivando 

designar uma característica da esquizofrenia: perda de contato com a realidade. “Mas é a 

partir da descrição de Leo Kanner (1943) de um „autismo infantil precoce‟, com 

características próprias que o autismo se sustenta no campo da psiquiatria, como 

especificidade clínica” (CHIAPETTA, 2009, p.28). De acordo com Chiapetta (2009), porém, 

o autismo foi estudado entre os psicanalistas não só como entidade clínica, mas também como 

um primeiro estágio do desenvolvimento humano, segundo a teoria de Mahler (1952). 

Percebe-se aí que, desde os primórdios, nem sempre o autismo comparecia nas discussões da 

psicanálise com uma conceituação única e frequente, o que talvez explique sua não inserção 

nos primeiros dicionários de psicanálise, vigorando somente tempos depois. 

Kanner (1943), no artigo Distúrbios autísticos do contato afetivo, descreve onze casos 

clínicos por ele estudados e destaca a principal característica do autismo, que se mantém até 

os dias atuais: “incapacidade desde o início de se relacionar com pessoas e situações, olhar 

ausente e indiferença à imagem no espelho, ecolalia (ausência de formação espontânea de 

frases, uso de pronomes pessoais inadequados, repetição de pronomes tal como os ouvem) 

desejo de manter a igualdade obsessivamente e estereotipias” (CHIAPETTA, 2009, p.28). Ao 

distinguir o autismo de esquizofrenia, Kanner afirma que, nesta, o retraimento se dá a partir 

de uma relação inicial, que é inexistente no autismo. Daí, Kanner atrela o termo precoce, para 

caracterizar “um distúrbio decorrente da entrada do bebê no mundo” (CHIAPETTA, 2009, p. 

28). Entretanto, vale destacar que, ainda em Kanner (1943), o autismo não se desprende da 

psicose, dentro do discurso psiquiátrico. Isso traz consequências: na psicanálise, por exemplo, 

discussões redundam em classificar o autismo como pertencendo à estrutura psicótica, ou 

como uma quarta estrutura, como veremos ao longo desse apanhado teórico. 



 

 

 

41 

 

Chiapetta (2009) aponta para algumas circunstâncias históricas importantes para 

articular autismo e psicanálise, referencial teórico escolhido nesta tese. Segundo Chiapetta 

(2009), Kanner (1943), primeiro a dar estatuto clínico ao autismo, viveu e trabalhou em 

hospitais nos Estados Unidos à época em que a psicanálise se difundia no território 

americano, a partir de 1909, quando Freud lá apresentou as Cinco Lições de Psicanálise. 

A mesma autora destaca que Meyer, médico que convidou Kanner ao trabalho nos 

EUA, integrava o grupo de psiquiatras interessados na psicanálise. Na sequência, um grande 

exílio entre analistas europeus se deu nos Estados Unidos e isso trouxe uma consequência 

importante: tornada popular nos EUA, a psicanálise, atrelada à psiquiatria, necessitou adaptar-

se ao pragmatismo americano. Deste modo, os primeiros casos de autismo constantes da 

literatura em psicanálise foram tratados por analistas que emigraram para os EUA.  

 

 

Constata-se então que, no momento histórico em que o autismo surge na psiquiatria 

como entidade clínica, com particularidades próprias, a Psicanálise, sobretudo 

nos EUA, encontra-se sob forte influência da psiquiatria e vice-versa 

(CHIAPETTA, 2009, p. 31, grifos nossos). 

 

 

Os primeiros analistas a se ocuparem com o autismo residiam, assim, nos EUA 

sofrendo as influências dos médicos psiquiatras. Tal influência é comentada por Lacan no 

texto A coisa freudiana ou sentido do retorno a Freud em psicanálise, publicado 

primeiramente no L´psychiatrique Evolution e, posteriormente, nos Escritos (Lacan, 1998 

[1966]). Nesse artigo, Lacan qualifica de “escândalo simbólico” o esquecimento desses 

analistas aos pressupostos freudianos. “Ainda no mesmo texto, Lacan (1955) revela que este 

esquecimento da IPA, a qual Freud confiou a guarda de sua obra, é apenas o signo de um 

outro: trata-se dos emigrantes que deixaram a Europa, à época da Segunda Guerra Mundial, 

para fixarem-se nos Estados Unidos” (CHIAPETTA, 2009, p.32). 

Destacamos a importância desse comentário acerca da imigração para os Estados 

Unidos de analistas europeus, que deram outros rumos aos conceitos freudianos. Se, em suas 

bases iniciais, o autismo provém de um discurso médico e psiquiátrico, a influência cultural 

americana parece reforçar essa origem, com conseqüências para os dias atuais onde se 

pesquisa até “remédio‟ para o autismo (Portal Empresa Brasileira de Comunicações, 2014). 

Pode-se argumentar que, “com o intuito de serem reconhecidos pela sociedade 

americana, os psicanalistas esqueceram a teoria freudiana, bem como seu passado que 
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veiculava esta teoria, assimilando assim, os valores daquela cultura” (CHIAPETTA, 2009, p. 

32). Talvez isso explique o fato de os primeiros psicanalistas terem adotado o autismo como 

entidade clínica do campo da psiquiatria e, a partir daí, elaborado suas próprias teorias. Em 

relação ao autismo, esses teóricos definem a constituição do sujeito segundo uma ótica 

desenvolvimentista, como acesso progressivo a estágios do desenvolvimento, referenciado às 

relações positivas e identificação com o objeto (a mãe). A seguir, apresentamos 

resumidamente, o percurso teórico de três autores, a partir das reflexões de Chiapetta (2009). 

Esses teóricos são importantes para observarmos como suas considerações se estenderam (ou 

não) aos conhecimentos sobre o autismo na atualidade. 

Para Margareth Mahler (1897-1989), até os três anos o bebê passaria por uma fase 

autística normal, em seguida, uma fase simbiótica normal e, finalmente, a separação-

individuação. A primeira fase iria até o segundo mês de vida sendo essenciais os cuidados 

maternos para uma boa „evolução‟. Na segunda fase, simbiótica, haveria uma pequena 

discriminação self / não-self, embora o bebê ainda tratasse partes da mãe como se fossem suas 

(prolongamento do corpo, como no autismo). Na terceira fase (de um ano e meio a três anos), 

a criança se diferenciaria da unidade dual mãe-bebê. Para Mahler, o autismo seria “uma 

fixação ou regressão à primeira fase, à fase autística normal”. 

Cabe observar que, no campo da Musicoterapia, muitos profissionais ainda são 

influenciados em seu discurso, por alguns resquícios dessa explicação. Simbiose, por 

exemplo, é conceito recorrente na literatura musicoterápica, de Benenzon (1976) a Bruscia 

(2000), mas redunda insuficiente quando trabalhamos a escuta musical articulada aos 

conceitos lacanianos. 

Mahler diferencia, então, “a psicose autística e uma psicose simbiótica e tributa causa 

ao orgânico” (CHIAPETTA, 2009, p.35), afirmando o componente hereditário ou 

constitucional. Vale ressaltar que, na psicose autística, as crianças não difeririam dos objetos 

inanimados, pois seriam completamente impenetráveis à voz da mãe, parecendo não ver as 

pessoas, olhando através delas (CHIAPETTA, 2009). Com os conceitos pulsionais de voz e 

olhar, a partir da constituição do sujeito, essa afirmação é redimensionada, ao observarmos a 

criança autista (LAZNIK, 2013). 

Ainda para Mahler, o terapeuta desempenharia a função de mãe substituta, devendo 

ser cauteloso e compreensivo (CHIAPETTA, 2009). Mahler ilustra sua teoria com o caso 
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Stanley e destaca que caberia a esse terapeuta tirar a criança para fora de sua concha autística 

com qualquer tipo de estratagema, como a música, atividades rítmicas e estimulação 

prazerosa dos órgãos dos sentidos. Não haveria cura, nessa concepção, devido à falha 

constitucional na matriz mãe-bebê. Entretanto, “a própria experiência clínica permite à autora 

fazer sugestões em relação à direção do tratamento com autistas, como por exemplo, o uso da 

música” (CHIAPETTA, 2009, p.36, grifos nossos). No campo da musicoterapia, vale dizer 

que a música pode ser mais que um estratagema: é uma linguagem eficiente para a escuta de 

crianças/adolescentes autistas, porque eles parecem se render à melodia, definida em música 

como “sucessão de notas formando um desenho característico” (HORTA, 1985, p.233).   

Se a presença do Outro é insuportável, a música, nas reflexões de Chiapetta (2009), 

pode ser interessante. No entanto, o tratamento em Mahler (influenciado pela psicologia do 

Ego) é dirigido em busca de uma adaptação, privilegiando a percepção e atrelando a psicose, e 

o próprio autismo, a uma deficiência orgânica. Mahler, também, parece ter dirigido o 

tratamento de modo pedagógico:  

 

 

O desconhecimento da noção de inconsciente parece fazer Mahler (1959) conduzir o 

tratamento a partir de um confronto com a realidade empírica. De qualquer forma, a 

experiência permite [...] afirmar que não é o recurso à realidade, nem a tentativa de 

aprendizagem da relação causa e efeito que poderão servir como balizamento para a 

clínica com autistas (CHIAPETTA, 2009, p. 38, grifos nossos). 

 

 

O trabalho visando a uma adaptação à realidade empírica é amplamente utilizado em 

musicoterapia (BARCELLOS, 2004). De fato, há abordagens em musicoterapia que não se 

respaldam teoricamente nos conceitos psicanalíticos ou na leitura proposta pela formação 

lacaniana. Por isso, nesta tese, em determinados momentos, nos autorizaremos a utilizar a 

expressão (musico) terapia, no intuito de estabelecer algum distanciamento de outras práticas 

musicoterápicas que, embora eficientes, não conduzem à discussão a que esta tese se propõe, 

qual seja, examinar as falas de mães e profissionais e a produção da criança/adolescente 

autista em sessão musicoterápica, articulando-as. 

Um segundo teórico importante na conceituação do autismo foi Bruno Bettelheim 

(1903-1990). É interessante que, mesmo psicanalista, Bethelheim não faz referência a Freud, 

embasando sua teoria em experiência própria:  
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A partir de vivência própria no nazismo, Bettelheim teoriza que o autismo é uma 

patologia que protegeria o sujeito das agressões externas. Bettelheim supõe uma 

relação dual denominada “idade dourada” ou “paraíso perdido”, relação de plenitude 

onde a alteridade não comparece. Uma plenitude primordial onde nos é dado o que 

queremos... a relação mãe-bebê teria por base a mutualidade, a reciprocidade: mãe e 

filho devem se adaptar um ao outro. A expectativa da mãe deve ser na justa medida 

(CHIAPETTA, 2009, p. 39, grifos nossos).  
 

 

Novamente aqui observamos as circunstâncias históricas influenciando o pensamento 

do psicanalista que, em suas concepções parece se esquecer de seu predecessor.  Além disso, 

algo do discurso médico e psiquiátrico insiste em comparecer. Bettelheim com seu conceito 

de „fase crítica‟ diz que o grau de autismo varia conforme a „fase crítica‟ em que é 

desencadeado. Chiapetta (2009) destaca que, para tratamento, Bettelheim propõe que a 

criança se separe dos pais e se interne na Onthogenic School, lugar que a encoraja a agir por 

iniciativa própria: o mundo insensível é substituído por outro, estimulante para que o autista 

se desenvolva. 

Nesta teoria, como já mencionado, não há referência a Freud, depreendendo-se, 

porém, uma “contribuição científica” (CHIAPETTA, 2009, p.42). No caso Joey, analisado 

pelo teórico obteve-se estabilização, o que não se pode desprezar. Nesse caso clínico, mesmo 

que Bettelheim não tenha precisão na conceituação teórica, toca em pontos importantes, em 

relação à teoria psicanalítica: o desejo da Mãe que parece ausente no autismo e a forma como 

Joey faz uso da linguagem. Destaca-se, no caso clínico, a possibilidade de se indagar sobre a 

função da máquina, construída pela criança, na direção do tratamento de Joey, máquina que 

antes o dominava e que ele passa a dominar (CHIAPETTA, 2009). A partir da autora, 

indagamos também sobre o uso que o menino faz da linguagem:  

 

 

As crianças autistas produzem várias formas de furar a língua compacta, na qual 

o simbólico é real, para que seja possível lidar com uma fala que carregue em si uma 

enunciação, seja ela a do outro ou a sua própria. É importante acolher esses 

recursos inventados sem tentar traduzi-los pelo referencial fálico, o que é 

inoperante e pode ter como consequência o maior fechamento da defesa (BARROS, 

2012, p.93, grifos nossos). 

 

 

Nossos grifos na citação acima podem ser exemplificados com um recorte de 

atendimento realizado, parte do corpus desta pesquisa. O paciente R, após dois anos de 

atendimento, pronuncia palavras soltas que guardam uma relação entre si, como se fossem 
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„mapas‟ indicativos de produtos alimentícios, palavras referentes a redes de supermercado e a 

canais de televisão. Esses recursos inventados podem, como no caso do paciente R, ser 

acolhidos fazendo parte de uma canção. No entanto, essa possibilidade, em musicoterapia, 

não chegou a ser explorada por Bettelheim, numa direção de tratamento para acolher os 

recursos do menino Joey.  

Do exposto, depreende-se que Bettelheim fundamenta o autismo a partir de 

considerações psicológicas. Como Mahler (1952) “não menciona inconsciente e o autismo se 

reduz à „insensibilidade‟ dos pais” (CHIAPETTA, 2009, p.45). Podemos supor que Mahler, 

trabalha pela via pedagógica: quer „ensinar‟ ao seu paciente Stanley. Já Bettelheim, ao acolher 

a máquina de Joey, permite certa estabilização, pois “as máquinas de Joey parecem 

metaforizar o fato de que o Nome-do-pai e o desejo da Mãe não se inscrevem” 

(CHIAPETTA, 2009, p.44).  

Em Frances Tustin (1813-1994), temos que seu trabalho com autismo passou por dois 

momentos: primeiramente designava os „estados autísticos‟, sendo um normal e outro 

patológico, ocorrendo fixação ao primeiro estágio, com indiferenciação eu-não eu. Depois, 

desenvolve a idéia de um „útero pós natal‟, que parece “ser a expressão metafórica para 

significar que, mesmo depois do parto, haveria uma relação, semelhante à vida intrauterina, 

entre mãe e bebê” (CHIAPETTA, 2009, p.36). A teoria de Tustin para o autismo parece, no 

entanto, negar a castração, “o que fica é a ilusão de uma castração em doses homeopáticas” 

(CHIAPETTA, 2009, p.46). Assim, o que ocorreria, no caso do autismo, para Tustin, seria a 

impossibilidade de o sujeito gradualmente se preparar para a separação. 

Tustin, segundo Chiapetta (2009), parece resgatar a ideia do trauma do nascimento 

(RANK, 1924, in CHIAPETTA 2009), para quem a castração seria uma atualização desse 

trauma original, que é o nascimento. Entretanto, para Freud, as neuroses não se articulam ao 

trauma: as perdas passadas só serão efetivadas a partir do complexo de castração que, por sua 

vez, se articula, não ao nascimento, mas ao falo. Assim, percebe-se, novamente, à semelhança 

de Mahler e Bettelheim, uma distorção dos ensinamentos freudianos, também em Tustin. 

Nos idos de 1972, Tustin considera, em suas reformulações teóricas, o autismo tanto 

como fase normal do desenvolvimento, como patologia. Vai reformulando sua teoria a partir 

da experiência clínica, em especial do caso John. Neste, o autismo seria uma doença de dois 

estágios: uma perpetuação da unidade ideal e depois o stress pela ruptura traumática. 



 

 

 

46 

 

Chiapetta (2009) indaga que, supor ruptura, encobriria o fato de que John estaria 

simbolizando a castração, pois a dimensão do „buraco negro‟ estaria apontando para o furo no 

campo do Outro, ponto de partida necessário à constituição do sujeito. Mas como Tustin 

trabalha a partir dos significantes da criança, “embora compreenda muitas coisas pela clínica, 

permanece no ponto de vista desenvolvimentista” (CHIAPETTA, 2009, p.50). Esta é também 

uma abordagem privilegiada no trabalho musicoterápico e, nesta tese, propõe-se pensar um 

distanciamento do „terapêutico‟ da (musico)terapia, em prol de uma escuta, não sem a música, 

das produções da criança/adolescente autista. 

Os próprios analistas, segundo Chiapetta (2009), reconhecem a “fragilidade de suas 

teorias que assumem a constituição do sujeito como um acesso progressivo a estágios” 

(CHIAPETTA, 2009, p.51). Embora permaneçam os enigmas, há pontos a considerar, no 

primeiro estágio de desenvolvimento em que havia relação recíproca entre mãe-bebê. Assim, 

se haveria um objeto a satisfazer, por que o sujeito abriria mão de tal objeto? Para Freud, há o 

„complexo do próximo‟. É a partir do semelhante que o sujeito aprende a conhecer, mas nesse 

objeto semelhante há uma parte inassimilável: das Ding. Por conta disso, o Outro é, ao 

mesmo tempo, íntimo e estranho. Semelhante, mas também se constitui como alteridade. 

“Não é um objeto presente que se perdeu, mas a presença de um vazio” (CHIAPETTA, 2009, 

p.52).  

Tampouco há a equivalência entre eu, sujeito e inconsciente. Nos teóricos acima, para 

Chiapetta (2009), não há uma teoria do eu que seja clara nem referência a Freud, ou, se há, é 

equivocada. 

Recentemente, a exemplo do DSM-IV e do CID-10
10

, o autismo é considerado um 

„TID‟ (transtorno invasivo do desenvolvimento), manifestando-se antes dos três anos em 

crianças “com comprometimento qualitativo à integração social recíproca e à comunicação, 

além de comportamento restrito, estereotipado e repetitivo” (CHIAPETTA, 2009, p.28). 

Destaca-se, assim que, enquanto Kanner produziu elaborações a partir de observações clínicas 

e escuta dos pais, a psiquiatria parece atualmente se basear em descrições que privilegiam a 

classificação. Como conseqüência, cada vez mais a nosografia é maior e mais fragmentada 

                                                 

10
 Respectivamente, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais e Classificação de Transtornos 

Mentais e de Comportamento. 
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para dar conta das variações. Ocorre, também, a busca pela etiologia orgânica e o tratamento é 

medicamentoso. 

Até o momento estabelecemos um percurso histórico e teórico desde Kanner (1943) 

que, descrevendo o autismo infantil precoce, conferiu ao quadro um estatuto clínico. Sabemos 

que até os dias atuais, entretanto, persistem enigmas em torno do autismo. Chiapetta (2009) 

marca, nessa direção, a contribuição de Freud, que com a histeria descobre o inconsciente, 

fundando a psicanálise e Lacan que faz da paranóia o tema de sua tese, indagando-se o que a 

clínica com psicóticos pode ensinar ao analista. 

Lacan (1988), ao afirmar que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, 

coloca-o como substantivo e traz a noção de estrutura. E, à definição do significante, 

acrescenta que “é a de não significar nada, com o que é capaz de dar, a todo momento, 

significações diversas” (LACAN,1988, p. 217). Se, em Saussure há uma teoria do signo, em 

Lacan, significante e signo aparecem disjuntos. Assim, na teoria de Lacan é possível dizer, a 

partir do exposto no Seminário 3,
11

 sobre as psicoses, que o significante é um signo (LACAN, 

1988). Isto é importante no entendimento do autismo: não se trata tanto do significante, mas 

da percepção do signo. 

Após os anos 50, Lacan assume uma posição em que a Lingüística tem 

preponderância, e nesta, há muito de uma releitura da lingüística saussureana. Nas palavras de 

Arrivé (2008), é o „Saussure de Lacan‟. Este, lendo em Saussure sobre a dicotomia 

„significante/significado‟, subverte o signo, chamando a atenção para o pensamento como 

massa amorfa, difusa. Ao que parece, a inversão da fórmula é feita à luz do “Saussure dos 

anagramas” (ARRIVÈ, 2007; 2008).  

Em suas formulações sobre as estruturas clínicas, Lacan discute a constituição do 

sujeito, articulando os registros Real, Simbólico e Imaginário. O Real, cuja definição se faz 

inseparável do Simbólico e do Imaginário, é “aquilo que não pode ser simbolizado totalmente 

na palavra ou na escrita e, por consequência, não cessa de não se inscrever” (CHEMAMA, 

1995, p.182). O Simbólico, igualmente inseparável no Imaginário e do Real, define-se como 

uma “função complexa e latente que envolve toda a atividade humana, comportando uma 

parte consciente e outra inconsciente, ligadas à função da linguagem e, mais especialmente, à 

                                                 
11

 Este seminário é caro ao tema do autismo, pois discute-se entre teóricos da psicanálise se o autismo estaria inserido nas 

psicoses ou se seria uma quarta estrutura, além das três já teorizadas, a saber: neurose, psicose e perversão. 
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do significante” (CHEMAMA, 1995, p.199). Finalmente, o Imaginário, também associado ao 

Real e ao Simbólico, é definido como “o registro do engodo, da identificação.” (CHEMAMA, 

1995, p.104). Em outras palavras, “o Imaginário deve ser entendido a partir da imagem. É 

esse o registro do eu, com aquilo que comporta de desconhecimento, de alienação, de amor e 

agressividade, na relação dual” (CHEMAMA, 1995, p.104). 

Seguindo a teorização lacaniana, são apresentados três conceitos com a letra „a‟, em 

referência ao autre, na língua francesa. 

O grande A é, para Lacan, o Outro, lugar do significante, lugar, na teoria lacaniana, 

onde o sujeito poderá advir. A partir dos comentários de Lacan (1953-54) ao caso Dick, de 

Melanie Klein (1930), levanta-se a questão se todos os significantes estariam no real para o 

autismo, ou seja, em seu estudo, Chiapetta (2009) aborda o estatuto do objeto na psicose 

(Lacan, 1962-63). Isso, para a autora, traz consequências para se pensar o estatuto de sujeito 

no autismo, a partir do exame da Bejahung
12

, em Lacan. “Questão crucial para se pensar a 

existência ou não do Outro”. Quanto ao objeto a, “causa de desejo e angústia no sujeito, é o 

resto que cai da operação de barra no Outro. Na psicose a falta vem a faltar, o objeto não cai”. 

(CHIAPETTA, 2009, p.26). A autora descreve a constituição do sujeito a partir dos três „A‟: o 

pequeno „a‟, o grande A e o objeto „a‟: “dessa forma, o pequeno „a‟ é o outro, a partir do qual 

o eu poderá se constituir. No autismo haveria um dano imaginário, na medida em que não há 

“egoização” (CHIAPETTA, 2009, p. 26). 

No que diz respeito à psicose, Lacan formula o lugar de “secretário do alienado” 

(LACAN, 1985[1955-56]). CHIAPETTA (2009) indaga se este seria também o lugar do 

analista na direção do tratamento com autistas. É importante ressaltar que não há um consenso 

entre psicanalistas sobre a posição estrutural do autismo. 

Vimos até aqui, três neofreudianos - Mahler, Bethelheim e Tustin - que trabalharam 

com autistas em sua clínica. A partir da leitura de Lacan, apresentamos seus seguidores 

contemporâneos. 

Considerando o relato de casos clínicos em O Nascimento do Outro, Rosine Lefort 

(1984) distingue duas crianças com idade inferior a dois anos (Nadia e Marie-Françoise), 

                                                 

12
 Operação primordial de simbolização, para Lacan (CHIAPETTA, 2009, p.82). 
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respectivamente com diagnóstico de psicose e autismo. No atendimento à criança Nadia, 

Lefort (1984) teoriza a partir de elementos que observa, inicialmente sem formulação 

diagnóstica, mas logo atentando para a falta do estabelecimento de contato espontâneo com 

adultos: “é o que ela conhece até então, ser manipulada, sem ser falada” (LEFORT, 1984, p. 

10). A criança até entra em contato físico, mas seu rosto se fecha quando Lefort tenta tomá-la 

nos braços. Quando a analista se aproxima de outra criança, Nadia olha e joga fora o 

marinheiro (brinquedo) que Lefort volta a entregar. E é o olhar que, capturando a analista, dá 

início ao tratamento: “Eu apareço para ela completamente diferente dos outros adultos, me 

mantenho muito afastada em relação às manipulações da enfermeira. Não me meto a 

alimentá-la e a relação se estabelece a nível do olho e da voz, lá onde alguma coisa de sua 

demanda é suportável para ela” (LEFORT, 1984, p. 10). Destacamos estes aspectos porque, 

na prática clínica em musicoterapia, a música se apresenta como elemento importante para o 

estabelecimento do contato com crianças muito pequenas. 

Como também na musicoterapia trabalhamos com sons, não necessariamente 

organizados em uma estrutura musical, outro aspecto observado é a atenção, no relato das 

sessões clínicas que é dada ao barulho do beijo onde, segundo a analista (LEFORT, 1984) 

ainda não estão os três tempos da pulsão
13

. Nadia não suporta ser beijada/tocada porque isso 

implica o Outro em seus „circuitos‟: um puro olhar sem retorno, por exemplo. É este Outro 

que deixa de dar a Nadia seu estatuto de sujeito pela palavra, estatuto que ela vai encontrar no 

tratamento, onde Lefort (1984) se coloca neste lugar do Outro, uma vez que Nadia só tem o 

corpo como objeto de cuidados. Desta forma, “o objeto não é mais um elemento de 

fascinação, mas um elemento discursivo que implica o Outro como lugar de referência, de 

inscrição” (LEFORT, 1984, p. 24-25).  Se com Nádia existe a hipótese da psicose, com Marie 

Françoise, Lefort constata o autismo como estrutura distinta, cuja diferença é inteiramente 

situada na relação com o Outro. No caso de Nadia a relação ao objeto passa pelo Outro 

(LEFORT, 1984, p. 226). 

                                                 
13

 Posteriormente, ao considerarmos a voz, veremos o conceito de pulsão mais detidamente. 
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Posteriormente, refletindo acerca dos autistas que cresceram e se tornaram adultos, 

Lefort (2003) conclui que, no autismo “paradoxalmente, não é mais o Outro que domina, mas 

o Um” (LEFORT, 2003, p.181)
14

. 

Entretanto, outros psicanalistas consideram o autismo dentro da estrutura psicótica. No 

ensino de Lacan temos, no Seminário 10 (1962-1963), a formulação de que o sujeito é objeto 

de gozo do Outro, na psicose. No mesmo seminário, Lacan conceitua a angústia, como afeto 

diante do Real, e aprofunda a relação entre a psicose e o Real, entre o Outro e o gozo, e a 

identificação que o sujeito pode ter como objeto do Outro. Também neste Seminário, Lacan 

lança as bases para construir o lugar do gozo em sua obra.  

A discussão relativa à divergência entre psicanalistas quanto ao autismo ser ou não 

uma psicose parece estar longe de ser totalmente respondida, embora crucial no tratamento 

analítico do autismo: “no autismo tratar-se-ia de um sujeito inconstituido pela ausência de 

elementos essenciais à constituição do sujeito ou seria uma resposta às vicissitudes ocorridas 

por tais elementos?” (CHIAPETTA, 2009, p. 25). 

A articulação do Real está aí, nesta fronteira entre os casos de autismo e psicose, à 

espera de ser transmutado em significante pela palavra do Outro. No caso da menina Nadia, 

Lefort se oferece como lugar de escuta: “eu sou, com efeito, o lugar onde ela pode dizer que o 

que lhe é dado de cuidados e de satisfação de suas necessidades é apenas uma sustentação que 

a exclui e a deixa vazia, morta” (LEFORT, 1984, p. 11). 

No caso relatado por Lefort (1984), é Nadia quem coloca limite na aproximação física. 

Segundo Lefort (1984), o Real, em suas observações, é colocado como registro em relação ao 

Simbólico e Imaginário, e muito particularmente em relação ao Simbólico ao qual Nadia 

mostra ter acesso logo no início do tratamento: “o que existe de Real para ela é o que falta ser 

simbolizado na sua relação comigo, ou antes, com meu corpo. É nesse registro que o Real, 

como registro, toma todo seu valor de impossível” (LEFORT, 1984, p. 10). 

Observa-se no estudo que faz Lefort (1984) que a reação de Nadia não é oral, é 

escópica. Instaura um registro diferente do Real do preenchimento. Em termos diagnósticos e 

da constituição do sujeito este é um fator importante.  Lefort destaca: “é pelo pequeno outro 
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 Paradoxalement, ce n´est plus l´Autre qui domine, c´est l ´Un. (LEFORT, 2006, p.181, tradução nossa). 
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que eu começo a existir para ela”. O repetido piscar de olhos diz, segundo Lefort, “do que ela 

não pode suportar ver” (LEFORT, 1984, p. 18). 

Pela exposição de seus estudos clínicos, Lefort (1984) parece encontrar nas respostas 

de Nádia, mais recursos que no caso de Marie- Françoise. No autismo, o fechamento da 

criança, já sinalizado em 1943 por Kanner, parece colocar o analista em um impasse, quanto 

ao seu trabalho. Essa área obscura, „entre chien et loup‟ recebe algumas novidades nas 

considerações dos psicanalistas Laznik (2004; 2011; 2013) e Touati (2014), em suas 

pesquisas no Centro Alfred Binet, Paris, França.  

Laznik, em livro intitulado A Voz da Sereia: o autismo e os impasses na constituição 

do sujeito (2004), declara a importância na distinção entre autismo e psicose, colocando a 

possibilidade de, no autismo, haver uma falha na constituição do circuito pulsional completo: 

segundo a autora, “há que se observar atentamente a relação do bebê com seu Outro fundador, 

que em geral é a mãe” (LAZNIK, 2004, p. 202). Para ela, o autismo seria “um defeito de 

estruturação primeira do aparelho psíquico por conta do fracasso do circuito pulsional” 

(LAZNIK, 2004, p. 204). Apontamos nossa predileção por essa abordagem, bem como a 

abordagem de Catão (2009), que privilegia a pulsão invocante e a voz no autista. Ao final de 

seu livro, Catão (2009) sugere a utilização da música no tratamento do autismo, o que mais 

detidamente abordaremos no segundo e terceiro capítulos. Associada a esta sugestão, 

discutiremos a explanação de Touati (2014) 
15

sobre os modos prevalentes de funcionamento 

quanto ao autismo, diferenciando-o da psicose. 

A partir de exposição da Touati (2014), em palestra,  tem-se outro posicionamento 

quanto à concepção da psicanálise francesa em relação ao autismo. Comparando o autismo e a 

psicose, a partir de pesquisa-ação, desenvolvida desde 2011, com sujeitos autistas e 

psicóticos, no Centro Alfred Binet, Paris, Touati (2014) estabelece uma diferenciação entre 

autismo e psicose que implica no modo prevalente de funcionamento. Assim destaca que, 

embora sejam dois funcionamentos opostos, o que torna complexa a questão, “ainda que 

exista uma organização psicótica prevalente, alguns traços autísticos podem ou não estar 

presentes, ou aparecerem em função de conjunturas diversas” (TOUATI, 2014). Isso 

corrobora a idéia de Bidaud (2014) de que “o psicótico pode fazer sintoma, no sentido do 
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 Apresentação realizada na Conferência da CIPPA. Pesquisa em andamento. Slides gentilmente cedidos para esta tese, onde 

não há paginação e, por isso não nos ateremos a referenciar pela página, mas pelo ano em que a conferência foi ministrada. 
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conceito de sintoma em Lacan (seminário 23) e, assim, apresentar comportamentos autistas, 

como estereotipia ou maneirismo”
16

.  O professor Bidaud (2014), em consulta por email, 

esclarece a interdisciplinaridade na França e a necessidade de a psicanálise utilizar inovações 

para o autismo. 

Por outro lado, uma organização autística prevalente pode comportar, em sua 

evolução, o aparecimento de defesas psicóticas, “mas o modo de existência ulterior 

permanecerá indefinidamente marcado pelo autismo e aí, diferenciado da psicose, a qual é 

suscetível de outras evoluções” (TOUATI, 2014). Na mencionada pesquisa é levado em conta 

o trabalho com as famílias, a dimensão corporal do paciente e o elemento pluridisciplinar. 

A diferenciação entre psicose e autismo e consequente intervenção clínica se faz pelo 

modo de funcionamento prevalente. Um ponto que nos interessa diretamente no trabalho que 

se confirma pela utilização da música é a seguinte afirmação de Touati: “a emergência de uma 

capacidade de jogo, animação, personificação de ficção é estrangeira ao mundo autista senso 

estrito, mas não no mundo da psicose.”
17

 No trabalho com música, a forma de resposta do 

esquizofrênico e do autista é diversa: o psicótico improvisa musicalmente, o que se pode 

explicar por essa entrada na personificação, o autista, não consegue, embora se deixe levar 

pela melodia. 

Outro aspecto importante corrobora as considerações de Maleval (2009): “no autismo 

os deslizes de sentido não são tolerados”
18

. No caso de haver uma intervenção musical, pode-

se esperar que pela música, as palavras deslizem, mas não teriam valor significante. Isso se 

verifica no atendimento de R, já mencionado neste capítulo, e seus „mapas de palavras soltas‟ 

que guardavam uma semelhança (Carrefour, Extra; Danone, Itambé; Rede Globo, 

Bandeirantes). 

Contiguidade, em lugar de „associatividade‟, pois no autismo, segundo Touati, é a pura 

concretude que reina. Assim, a existência de um mundo exterior, um mundo outro que o 

mundo perceptivo, auto sensorial e proprioceptivo imediato parece irrepresentável para o 

                                                 

16
 Em supervisão, durante o estágio sanduíche, em Paris XIII, o professor Bidaud fez este comentário. 

17
 l´emergence d´une capacite de jeu, d´animation, de personnification de fiction est étrangère au monde 

autistique au sens stricit. Pas au monde de la psychose” (TOUATI, 2014, tradução nossa). 

18
 pour l´autisme le glissements de sens ne sont pas toleres”(TOUATI, 2014, tradução nossa). 
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autista: “não há pesquisa de sentido para além daquilo que as coisas são. Nada de construção 

fantasmática possível relativa à cena primitiva”.
19

 (TOUATI, 2014). No autismo, ao contrário 

do que se observa na psicose (e que permite alguma elaboração aos psicóticos), mecanismos 

de clivagem, projeção, identificação projetiva estão ausentes: no autismo, a identificação é 

„adesiva‟, não projetiva, afirma Touati. Não se trata de incapacidade de provar emoção e 

afeto, mas uma quase impossibilidade de integrá-los no pensamento. No entanto, dada a 

complexidade desse processo, não se pode reduzi-lo a um defeito cognitivo. 

Na psicose há os mecanismos defensivos, num jogo certamente problemático, mas aí 

temos um mundo exterior, dores e flutuações, “mesmo que o fantasma seja suscetível de advir 

numa realidade exterior persecutória” (TOUATI, 2014)
20

. Mas, apesar da dor psicótica, há, no 

paciente, pesquisa por soluções de equilíbrio, opera-se, minimamente, algo sobre o sentido e a 

realidade.  

No trabalho clínico com autistas, leva-se em conta, para efeitos da pesquisa do Centro 

Alfred Binet, a „psicodramatização‟ dos aspectos corporais, a expressão gestual e sonora. 

Acredito que essa „psicodramatização‟ tenha a ver com técnicas psicológicas que não 

pretendo abordar na tese. As intervenções são ativas: necessário é fornecer as representações, 

respeitando o modo de funcionamento, para que um diálogo possa se estabelecer. 

Neste aspecto penso que a música pode contribuir por sua imaterialidade, a melodia 

pode conduzir ao aparecimento de palavras, como no caso do menino R, acima mencionado. 

Ainda de acordo com Touati (2014), a explicação de regra e aprendizagem do quadro e sua 

regularidade favorecem mais a liberdade de expressão e acolhida do „não compreendido‟: a 

associatividade vai por um curso diferente e vai além da contiguidade. Acompanhando a 

sequência: “objeto-contato-sensação-palavra” pode-se, segundo Touati (2014), permitir ao 

autista um primeiro trabalho de simbolização. Aqui o que importa aos profissionais é o pré-

verbal. E também aqui, o aparecimento de defesas psicóticas
21

 marca uma evolução 
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 “pas de recherche de sens em dehors de ce que les choses sont. Pas de construction fantasmatique possible 

relative à la scène primitive”(Touati, 2014, tradução nossa). 

20
 Todas essas considerações fazem parte da palestra que o Dr Touati proferiu, gentilmente disponibilizando o 

conteúdo dos slides para esta tese. 

21
 As palavras „defesa‟ e „evolução‟, pouco comuns ao vocabulário psicanalítico são empregadas nesta 

conferência, talvez pelo fato de o evento abrigar discussões interdisciplinares. 



 

 

 

54 

 

importante no tratamento e deixa supor a existência de linhas construtivas originais que 

tenham escapado à lógica estabilizante do autista.  

Concordamos com Touati (2014) quando ele diz que “no autismo não há intervalo”, 

tudo estaria “ocupado” no sentido de muita tensão se acumulando, não havendo operação, que 

de certa forma ocorre pela alucinação (ausente no autismo), na psicose. Como 

musicoterapeuta, considero esse posicionamento interessante porque abre a possibilidade de o 

autismo ser visto por outras áreas do conhecimento. E o significante intervalo é caro ao 

universo da música. No atendimento musicoterápico, uma aposta que parece viabilizar boas 

possibilidades para deslizamentos, na música. 

Embora Touati (2014) apresente o autismo e psicose de maneira inovadora, não como 

uma questão de „graus‟ no autismo, mas de modelos de funcionamento psíquico diferentes, 

mesmo que haja formas de passagem entre os dois sentidos, cabe pensar (e insistir) que no 

tratamento musicoterápico essas crianças se posicionam e respondem à música de maneira 

distinta: o psicótico parece ter mais recursos, responde, improvisa musicalmente e interage. O 

autista necessita maior estimulação, tentativas e apostas a partir do que ele dá, um trabalho 

mais sutil, onde às vezes a tentativa musical não resulta em nada. Para alcançá-lo é necessário 

contar com os diferentes elementos da música, a saber: ritmo, melodia, às vezes, a harmonia, 

os acordes, mas, principalmente, os intervalos e os registros agudos da voz. 

O posicionamento de Touati (2014) aponta para uma questão importante quanto aos 

discursos sobre o autismo. Na história do conceito, vimos que há, desde Kanner, uma 

proximidade classificatória à esquizofrenia e, consequentemente à psicose. Com a evolução 

histórica, o autismo vem a ser classificado pelos manuais de psiquiatria como transtorno 

invasivo do desenvolvimento. Assim, coexistem os traços em ambos os quadros, a saber: 

comportamento diferenciado, sociabilidade comprometida, para citar alguns. Mas, ainda que 

mudando a terminologia, o problema não acaba, a mistura de comportamentos 

autistas/psicóticos ainda se faz, por serem quadros complexos, de difícil diferenciação, daí a 

discussão de Touati (2014) parecer interessante para esta tese, buscando pensar as posições 

discursivas no autismo. 

Touati (2014) alerta para o fato de que as pesquisas médicas e a evolução dos saberes 

conduziram a discussão referente ao autismo, para o que a psiquiatria americana chama de 

„evidence-based‟, ou seja, pesquisas baseadas em evidências onde dados estatísticos 
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justificam procedimentos e decisões no tratamento de indivíduos. Essa tendência da 

psiquiatria americana ao levantamento estatístico representa, para os europeus, algo 

complicado que se reflete nos dias atuais. Segundo Touati, “o evidence-based da Medicina 

tira a força e a capacidade de transformação criativa diante da singularidade de cada sujeito”.  

Vale destacar a ponderação de Touati quanto aos rumos atuais da classificação 

psiquiátrica e, consequentemente, do posicionamento do sujeito autista na sociedade: 

“Atualmente tudo é autismo, a partir de uma concepção fixista e neurobiológica quase 

exclusiva dos trantornos”
22

. A noção de TED (sigla francesa para Trouble Envhassive de 

Developement, transtorno invasivo do desenvolvimento, equivalente ao TID em nossa língua), 

inclui praticamente todos os transtornos psicóticos, aqueles advindos do espectro autista nas 

últimas versões do CIM e do DSM, classificações utilizadas na França. Naquele país há toda 

uma legislação em vigor que, colocando o autista como „handicapée‟, possibilita a que ele 

tenha ajuda financeira do governo, mas, ao mesmo tempo, coloca-o num lugar de trato 

pejorativo, muitas vezes voltado ao treinamento educativo. Vale também lembrar que, se o 

autismo não é doença, o que seria o „handicap‟?  

As considerações de Touati (2014), psiquiatra e psicanalista que trabalha diretamente 

com Laznik no Centro Alfred Binet, são importantes para esta tese no sentido de fornecer 

outra visão do autismo em sua diferenciação/aproximação com a psicose, tão discutida e ainda 

não conclusiva. Não se percebe que aqui o autismo seja considerado como quarta estrutura, e 

segundo Laznik, essa questão de estrutura pertence à psiquiatria e Lacan vai além disso, 

quando propõe o enodamento dos registros. O Centro Binet dá mais um passo ao pensar o que 

haveria entre os nós, ou seja, o que é expresso nesses modos de funcionamento. 

Este posicionamento teórico de Touati é destacado nesta tese: ao lado de Catão (2005; 

2009; 2011), que dá prosseguimento às hipóteses traçadas por Laznik (2004), buscamos 

examinar os aspectos e conceitos psicanalíticos desses teóricos por considerarmos que se 

aproximam mais do que se observa nos atendimentos aos autistas. Touati, porque areja a 

discussão das estruturas que os lacanianos parecem não chegar a um acordo; Laznik, porque 

toca na pulsão invocante. Em seu livro A Voz da Sereia, Laznik (2004) define o autismo como 

“defeito na relação com o Outro, um defeito interativo” (LAZNIK, 2004, p. 208). Para a 
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 “Actuellement tout est autisme dans une conception fixiste et neurobiologique quase-exclusive des troubles” 

(TOUATI, 2014, tradução nossa). 
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autora, a ênfase do trabalho analítico se coloca na relação, daí a importância da presença dos 

pais no tratamento. Além disso, esse “defeito” se verifica no fracasso do terceiro tempo do 

circuito pulsional invocante e Catão (2009), porque, trazendo o ritmo, abre caminho a 

pensarmos na música. 

Apesar de apontar a questão teórica para a Psicanálise, indagando se o autismo seria 

uma quarta estrutura ou estaria na estrutura psicótica, não nos ateremos nesta tese à essa 

discussão. Daí que apostamos no posicionamento de Touati (2014) que nos parece trazer 

novos ares, não engessando o conceito. 
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CAPÍTULO 2: O AUTISTA, ESSE ESTRANGEIRO AO DISCURSO 

 

Minha voz, minha vida 

Meu segredo, minha revelação 

Minha luz escondida 

Minha bússola e minha desorientação. 

(Caetano Veloso) 

 

 

 

Vimos, até o momento, alguns dos pressupostos teóricos para conceituar o autismo. 

Utilizamos, principalmente, o levantamento de Chiapetta (2009) e as proposições de Laznik 

(2004), Catão (2009) e a mais recente abordagem em Touati (2014). Realizamos um apanhado 

histórico do autismo, desde sua conceituação por Kanner (1943) até os modos prevalentes de 

funcionamento propostos por Touati (2014).  

A partir deste capítulo, consideramos a constituição do sujeito para discutirmos alguns 

pontos (exemplificados pelo caso clínico do menino R) neste estudo – discursos sobre o 

autismo e a música, articulada à psicanálise, para escutar a criança/adolescente autista. 

Pretendemos discorrer acerca da constituição do sujeito, do ponto de vista da teoria 

lacaniana. Isto porque, em se trabalhando com o conceito de voz como objeto e prosódia 

materna (LAZNIK, 2013), é necessário o respaldo da teoria psicanalítica. No que diz respeito 

aos tempos da mencionada constituição do sujeito, abordaremos nesse capítulo alguns 

aspectos caros à psicanálise e, mais detidamente, como o circuito pulsional invocante falha no 

tocante ao autismo. Assim, examinamos a voz como objeto e sua problemática em relação à 

criança/adolescente autista. Em outras palavras, afunilamos o panorama psicanalítico na 

seguinte direção: voz na constituição do sujeito e no autismo, com alguns desdobramentos 

caros à Análise de Discurso como o nome próprio e o real da língua. Neste capítulo, portanto, 

nos deteremos sobre a pulsão invocante, a mais próxima do inconsciente (LACAN, 1964) e 

suas consequências no autismo em seus desdobramentos no discurso, ao qual o autista é 

estrangeiro.  
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Para a psicanálise, que representa um dos três domínios teóricos da “tríplice aliança” 

(PÊCHEUX, 1997) tal como proposta para a Análise de Discurso, o sujeito é o sujeito do 

inconsciente, pontual e evanescente. Este sujeito se define de um significante para outro 

significante: não é dado, nem garantido, mas se constitui. 

De acordo com Nazar et alii (2008), a constituição do sujeito vai além do 

funcionamento orgânico, incluindo o real do corpo. Retomando Jakobson (2007), Nazar et alli 

(2008) afirma que “ao nascer, o bebê é capaz de ouvir e identificar variadas nuances entre 

fonemas de todas as línguas” (NAZAR et alii, 2008, p. 15). Isso se modifica quando a criança 

cresce, logo após o primeiro ano de vida. A criança, então, “se torna quase incapaz de 

identificar sons diferentes da língua materna, porque os circuitos neurais vão se 

especializando, por exemplo, na língua portuguesa, reduzindo a capacidade da criança de 

identificar fonemas de outras línguas” (NAZAR et alii, 2008, p. 15). Pela escuta psicanalítica, 

busca-se inferir desdobramentos para que estas reflexões possam servir a outros que lidam 

com autistas, não necessariamente cegos (como no caso dos pacientes do Instituto Benjamin 

Constant, destacados nesta tese), mas que possam se beneficiar de outra postura ante o enigma 

do autismo. 

Para a psicanálise, à parte o funcionamento do organismo, existe outra dimensão no 

ser humano que ultrapassa o biológico: 

 

 

Nossa condição humana nos coloca diante de um fato: somos seres não mais 

naturais, ou seja, perdemos o significado pleno de seres inseridos na natureza 

quando entramos num mundo marcado pela linguagem. E para entrar neste 

mundo é preciso renunciar à natureza e o que ela implica. Não respondemos 

mais por instintos, mas pelas pulsões que norteiam nossa nova condição. Por ser um 

ser de fala, portanto, de linguagem, o sujeito assume para si um lugar entre seus 

pares.  O sujeito advém antes mesmo de sua entrada na linguagem, ou seja, ele é 

antes, falado por um Outro que lhe dará a condição de entrar na linguagem 

(CARNEVALE, 2012, p. 60). 

 

 

Essa „renúncia à natureza‟, nosso grifo na citação acima, nos afirma como seres 

humanos. Assim, “o fato de sabermos que um feto ou um bebê recém-nascido é capaz de 

reagir a estímulos, não significa que ele está pronto para a entrada na linguagem” (NAZAR et 

alii, 2008, p. 31). É importante enfatizar que as construções propostas por Nazar et alii, 

(2008) se fazem a partir do referencial psicanalítico, em pesquisa de campo com bebês 

prematuros em UTI neonatal. Isto é significativo porque nos estimula a seguir levantando 
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questões acerca do autismo, de quem não seguiu o esperado em seu nascimento. Neste 

sentido, há dois pontos para considerar: a entrada na linguagem, que constitui o sujeito para a 

Psicanálise, e a aquisição da fala e linguagem, para a Linguística. 

Segundo Nazar et alii (2008), “há diferentes posições teóricas na Linguística e na 

Psicolinguística que buscam explicar como se realiza o processo que levará uma criança, entre 

seu nascimento e a idade de quatro anos, a adquirir e a ser capaz de usar uma língua, sua 

língua materna” (NAZAR et alii, 2008, p. 37). Temos, pois, outra inscrição, para além do 

elemento orgânico naquele que nasce. 

Equívocos em traduções, do alemão ao inglês, confundem o conceito pulsional com o 

biológico (instinto), desde Freud, em seu texto Três Ensaios sobre a Sexualidade (1905). No 

entanto, em sua natureza, a pulsão, ainda que possa se apoiar no biológico, não depende dele.  

Atua como força constante, busca satisfação.  

Freud, a respeito da pulsão, atesta que: 

 

Se agora nos dedicarmos a considerar a vida mental de um ponto de vista biológico, 

um „instinto‟ nos aparecerá como sendo um conceito situado na fronteira entre o 

mental e o somático, como o representante psíquico dos estímulos que se originam 

dentro do organismo e alcançam a mente, como uma medida da exigência feita à 

mente no sentido de trabalhar em consequência de sua ligação com o corpo 

(FREUD, 1974[1915], p. 142, grifos nossos) 

 

 

O grifo na citação sinaliza um alerta para a natureza complexa do conceito freudiano. 

Nele destacamos a preposição „entre‟, que nos remete a intervalo, o espaço necessário em que 

comparece o desconhecido, enigmático e favorece o entremeio.  Roudinesco e Plon (1997) 

destacam que: 

 

 

A escolha da palavra pulsão para traduzir o alemão Trieb correspondeu à 

preocupação de evitar qualquer confusão com instinto e tendência. Essa opção 

correspondia à de Sigmund Freud, que, querendo marcar a especificidade do 

psiquismo humano, preservou o termo Trieb, reservando Instinkt para qualificar os 

comportamentos animais (ROUDINESCO & PLON, 1997, p. 628, grifos nossos). 

 

 

O significante alemão, grifado na citação acima, confere à pulsão um caráter 

doutrinário, mítico, segundo a conceituação freudiana. “Assim, ao conceber as pulsões como 
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seres míticos, Freud nos alerta justamente para sua dimensão de conceito fundamental, 

convidando-nos a vislumbrar o real que está em jogo na teoria” (RIBEIRO, 1997, p. 44).  

Ribeiro (1997) complementa: “O próprio Lacan ressalta que Freud deu a trieb um 

emprego tão específico, e o termo está tão integrado à prática da psicanálise, que todo uso 

anterior da palavra se apaga à medida que ela é alçada a conceito” (RIBEIRO, 1997, p. 45). 

Isto porque,  

 

lembrando o que Freud diz sobre a independência do objeto em relação à pulsão, e 

sobre o fato de que qualquer objeto pode ser levado a exercer para ela a função de 

um outro, Lacan sublinhou que o objeto da pulsão não pode ser assimilado a 

nenhum objeto concreto. Para apreender a essência do funcionamento pulsional, é 

preciso conceber o objeto como sendo da ordem de um oco, de um vazio, designado 

de maneira abstrata e não representável: o objeto (pequeno) a (ROUDINESCO & 

PLON, 1997, p. 632, grifo nosso). 

 

 

Destacamos o vazio na citação acima para assinalar um problema crucial, quando nos 

deparamos com uma criança ou adolescente autista. Em nossa prática clínica, percebemos a 

dificuldade em suportar o silêncio a que o autista muitas vezes nos remete. O autismo parece 

nos colocar frente a frente com o vazio, o real, o pulsional. 

Lacan, no Seminário11, propõe que o objeto da pulsão é aquele em torno do qual a 

pulsão vai dar a volta, na estrutura de borda dos orifícios corporais: boca, ânus, olho, ouvido. 

A pulsão não se faz representar por nenhum significante. É algo que pulsa, que não cessa de 

pulsar. Vemos que, na constituição do sujeito, há uma perda: o bebê ao entrar no mundo das 

palavras, do significante, perde o instintual. Em seu corpo, o significante constitui orifícios 

pulsionais (já mencionados), cuja borda simbólica também escreve uma perda, marcando a 

entrada na linguagem. Com a palavra, perde-se “a coisa”, o objeto. Fica um vazio, contornado 

pela pulsão, que descreve um circuito e se faz representar por objetos da demanda e desejo. 

“Adotando o termo objeto parcial, proveniente da Karl Abraham e dos kleinianos, Lacan 

introduziu dois novos objetos pulsionais, além das fezes e do seio: a voz e o olhar, e deu-lhes 

um nome: objetos do desejo” (ROUDINESCO & PLON, 1997, p. 632). 

Assim, como objetos, voz e olhar articulam-se ao desejo do Outro e não há como falar 

em voz sem falar em olhar. Maleval (2009; 2011) e Bidaud (2014), este último com o 

conceito de visage, trazem a necessidade da discussão sobre o olhar. Devido ao fato de este 

trabalho partir de observações com cegos, não se pode deixar de mencionar aqui a pulsão 
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escópica. Isto porque não se trata do olhar no funcionamento orgânico, mas de como se é 

visto. “A Psicanálise introduz um novo estatuto ao olhar na medida em que o privilegia, e não 

ao olho que olha e supõe esgotar o objeto em sua descrição. O próprio olhar não recusa 

deixar-se fazer objeto” (NAZAR, et alii, 2008, p. 19). No tocante a esta pesquisa, interessa-

nos a pulsão invocante, pois no autista, seja ele cego ou não, algo diferenciadamente se 

processa, no circuito pulsional para a voz.   

A voz encarna a falta no campo verbal (MALEVAL, 2009) e, ao se incorporar, 

escolher o órgão da palavra, permite se modelar no olhar do Outro, fazendo desse Outro um 

lugar apto a receber um significante portador de enunciação: 

 

 

Aceitar falar é também aceitar os contrastes da linguagem: ser obrigado a responder, 

obedecer mas também fazer semblant de não escutar, não compreender e assim 

conservar uma total liberdade. O autista seria então dolorosamente livre de uma 

liberdade alterada no engajamento à linguagem. Ele rejeita toda dependência ao 

olhar do Outro, recusa ceder ao objeto de seu gozo vocal, de sorte que resiste 

radicalmente à alienação de seu ser à linguagem
23

 (MALEVAL, 2009, p. 81, grifos 

nossos). 

 

 

Com o grifo na citação acima, que discute a enunciação, aquilo que “é dito sem 

intenção de dizer” (FERREIRA & JORGE, 2009, p.68-69), trazemos uma consequência do 

engajamento à linguagem. Retratamos também a pequena margem de liberdade concedida ao 

neurótico em análise, contrapondo-se à liberdade que, paradoxalmente, confina o autista. 

Assim, se entrar na linguagem implica uma perda, na aceitação de seus contrastes, estar livre 

passa por uma paradoxal submissão: submeter-se ao equívoco, ao incompleto, ao não-dito, 

que o autista não logra fazer.  

Temos em Catão (2009) uma reflexão que parece ir na direção deste pensamento, 

sobre a entrada na linguagem, quando ela afirma que o bebê se alimenta de voz e que “o 

primeiro organizador do caos psíquico em que nasce é a música da voz do outro (Outro)” 

(CATÃO, 2009, p.225). 

                                                 
23

 Accepter de parler, c´était aussi accepter les contraintes du langage: être obligé de répondre,d‟obéir,c‟était 

beaucoup plus ennuyeux que de faire semblante de ne pas entendre ou de ne pas comprendre, et ainsi conserver 

une totale liberté. Nul plus que l‟autiste n‟ést un sujet libre, douloureusement libre, d‟une liberté potentielle 

qu‟un engagement altérerait. Il rejette toute dépendance à l‟égard de l‟Autre: il refuse de céder l‟objet de as 

jouissance vocale, de sorte qu‟il resiste radicalement à l‟aliénation de son être dans le langage (MALEVAL, 

2009, p.81, tradução nossa). 
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 Para o autista, porém, isso se dá de outra forma: 

 

 

Se considerarmos a voz como o mediador por excelência na articulação lógica entre 

o sujeito e o Outro, e se no autismo o som não passa ao estatuto de voz, a clínica do 

autismo testemunha as consequências nefastas de um impasse ocorrido muito 

precocemente quando da implantação do simbólico no Real do corpo (CATÃO, 

2009, p. 225). 

 

 

A voz, enquanto mediador, comporta o silêncio, o fazer calar, o pulsional. Na relação 

com a voz materna o bebê está na presença-ausência, continuidade e descontinuidade. Há, 

portanto, uma travessia: “do som à música há um passo assim como da música à voz há 

outro” (CATÃO, 2009, p. 225). Esta travessia citada, mas não desenvolvida no tocante à 

música, encontra eco no trabalho clínico musicoterápico, dispositivo para as reflexões acerca 

das crianças e adolescentes autistas, nesta pesquisa. Para Catão e Vivès (2011),  

 

 

a fala é uma conquista do infans, implica uma escolha do sujeito antes de seu 

advento enquanto sujeito do inconsciente. A fala da criança não é produto de um 

tipo qualquer de adestramento, mas o resultado esperado da estruturação do seu 

funcionamento psíquico (CATÃO & VIVÈS, 2011, p. 87, grifos nossos). 

 

 

Grifamos a anterioridade que é lógica, para a linguagem, como condição do sujeito. 

Este sujeito do inconsciente (grifo nosso), que comparece na neurose, não se encontra no 

autismo, pois o autista, ainda que na linguagem, parece não ingressar no discurso. Para 

melhor refletir sobre as conseqüências da „estrangeiridade‟ do autista ao discurso enquanto 

propiciador de um laço social, necessitamos de outras conceituações. 

A questão do sujeito, segundo Trevarthen (2009), se coloca bem precoce aos bebês. O 

termo “communicative musicality”, usado para descrever as conversações humanas de modo 

mais amplo também comparece na prosódia materna do manhês, quando a mãe se comunica 

com seu bebê, utilizando para isso uma entonação de voz especial, que não aparece em outras 

conversas com outros sujeitos. E essa voz traz consequências: “pensamos que a „musicalidade 

comunicativa‟ que os bebês revelam, de uma parte através de seus sons expressivos e por 

outra em razão de sua sensibilidade aos sons emitidos pelas pessoas constitui o fundamento 

essencial para a proficiência progressiva da linguagem falada” (GRATIER in CASTARÈDE, 
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2010, p. 106)
24

. Questionamos os significantes „comunicativa‟ e „revelar‟ que comparecem, 

na reflexão da autora, que trabalha integrada ao campo psicanalítico na França e a este 

contribui com suas conceituações. Mas consideramos interessante essa conceituação, para o 

que observamos na relação do autista com a música, como veremos no capítulo 3 desta tese. 

Como se processaria o circuito pulsional, para o autista? (Catão, 2009). Tal circuito se 

processa em três tempos lógicos (DIDIER-WEILL, 1997). Num primeiro tempo, o bebê é 

atraído pela melodia e pelo ritmo da voz humana a ele dirigida: está em jogo o seio materno, 

enquanto alimento, mas antes mesmo da pulsão oral é a voz que atrai. É o tempo do ouvir que 

se segue ao tempo de „se ouvir‟, onde o grito ou os balbucios do bebê são interpretados pela 

mãe. Neste tempo, a mãe responde aos sons sem inversão pronominal: “o grito do infans 

retorna da mãe sob a forma de uma demanda” (CATÃO, 2009, p. 125).  A mãe, por exemplo, 

diria “estou com fome‟, no manhês, referindo-se ao bebê, ao seu choro. O terceiro tempo é o 

de se fazer ouvir. Neste ponto a voz no autismo não se constitui como objeto pulsional. 

A particularidade da voz em relação aos outros objetos pulsionais é a de ser objeto do 

desejo do Outro (Lacan, 1985), o que implica uma dupla direção: do Outro em direção ao 

sujeito, e deste em direção ao Outro. Catão (2009), a partir do Seminário 5, recorta o 

enlaçamento do Outro considerando esse o “espírito” de que se trata na encarnação da 

linguagem, “traço de espírito” com o que o inusitado, ratificado pelo Outro, faz marca. 

Remetendo-se ao Witz em Lacan e ao Dritten Person, em Freud, a propósito do chiste, Catão 

(2009) aproxima essas funções da relação mãe-bebê, destacando a importância de a mãe se 

surpreender com o seu bebê: 

 

Neste ponto vale notar a escolha de Lacan em traduzir o termo alemão Witz pela 

expressão trait d´esprit ao invés de mot d´esprit, também utilizado por ele. É que o 

trait d´esprit acentua o caráter de traço. O espírito de que se trata, quando nos 

referimos à sua encarnação no infans é esse – traço (trait d´esprit) – deixado pelo 

gozo do Outro no corpo da criança (DIDIER-WEILL, 1997). Pois, se supomos que 

alguma coisa se encarna no real do corpo do bebê, esse algo é a linguagem. 

(CATÃO, 2009, p. 141, grifo nosso).  

 

 

Grifamos o significante „traço‟ na citação acima, já discutida quanto ao Witz 

(CARVALHO, 2008). Estendemos tais considerações à reflexão quanto à música contribuir, 
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 Nous pensons que la „musicalité communicative‟ que les bebés révèlent, d´une part à travers leurs sons expressifs et 

d´autres personnes, constitue le fondement essentiel pour la maîtrise progressive du langage parlé. (GRATIER in 

CASTARÈDE, 2010, p.106, tradução nossa). 
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para o autista, fazendo uma suplência de traço unário, pela aposta de que ali haveria um 

sujeito, ainda que não o sujeito do inconsciente. Em Laznik (2004), há uma aproximação entre 

o manhês e o Dritten person freudiano (CATÃO, 2009). Segundo Catão, “a surpresa e o 

espanto são marcas enunciadoras do desejo materno incidindo sobre o infans” (CATÃO, 

2009, p. 142). Na voz da mãe endereçada ao bebê, estão os traços de espanto, traços de 

espírito. Assim, por exemplo, quando o menino Joey, de Bethelheim (que comentamos no 

primeiro capítulo desta tese), faz uso da linguagem, cabe legitimar apostando na invenção 

dele, que, na presença e sob o testemunho do analista, é chistoso e não mais um equívoco. 

Assim como o chiste está para o neurótico, as produções do autista talvez possam ser 

pensadas seguindo essa postura: “no autista, a voz considerada como enunciação está ausente 

a menos que um outro (Outro) decida o contrário” (CATÃO, 2009, p. 143). A autora destaca a 

aposta que o analista deve fazer, no lugar do Outro primordial, em que ali se encontra um 

sujeito. Não um sujeito do inconsciente como temos na neurose, ou um sujeito do discurso, ao 

qual o autista é estrangeiro, mas alguém que produz uma diferença a partir de seu lugar. 

Concordamos e acrescentamos: produz musicalmente desse lugar e por isso é sujeito, 

como diferenciado acima e, a seguir, complementado, numa alusão ao pas de sens lacaniano: 

“Do sem sentido ao passo-do-sentido, eis o caminho que cabe à criança autista fazer junto a 

seu analista, sob seu testemunho” (CATÃO 2009, p. 142). Ao musicoterapeuta que está 

atravessado pela psicanálise, esse é seu lugar de tradutor, compreendido como “o que conduz 

além” (Dicionário Aurélio, 1975, p.1405). Laznik (2011) coloca o analista como tradutor para 

os pais da criança autista. Retomando a mesma significação dada pelo Dicionário Aurélio, 

entendemos o significante „tradutor‟ empregado por Laznik (2011) no sentido de o autista 

necessitar de um tradutor para os falantes, que nem sempre o acolhem. Pensamos que no 

atendimento musicoterápico, a música traduz algo do autista para o musicoterapeuta, no 

sentido dado pelo Dicionário Aurélio. Didier-Weill retrata a música como trazendo implícita 

essa “promessa não formulada” (DIDIER-WEILL, 1997, p. 29). 

A presença do real na música, do inassimilável é trazida pela melodia. “Se, de fato, 

nos acontece de sermos abalados pelo que nos aparece como tão “familiar” nessa nostalgia 

musical, não é que nós a reconheçamos: é que nós somos reconhecidos por ela” (DIDIER-

WEILL, 1997a, p. 75). Assim, o neologismo do autista pode, em vez de erro, retornar da 

escuta do analista com valor de chiste, uma produção linguageira. 
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“A função do Outro”, segundo Lacan (1998), “é supor sentido”, o que se faz em 

musicoterapia pelo som: os gritos viram música assim como neologismos são elevados ao 

estatuto de chiste pela escuta analítica, deixando de ser um erro e passando ao valor de 

produção linguageira: 

 

 

O exercício da função performática da fala pela criança indica que ela conseguiu 

percorrer o caminho complexo e sutil que a introduz no campo da linguagem, 

caminho que a leva do barulho real ao som e à música (operação de alienação), 

e da música à fala (operação de separação) (CATÃO & VIVÈS, 2011, p. 87, 

grifos nossos).  

 

 

Vemos nos grifos à citação, que a música persiste em ambas as operações, e é a senha, 

a passagem sutil para aquele que advém sujeito: sair do ruído e ser capaz de enunciar (VIVÈS, 

2009). O autista, estrangeiro ao discurso, se está na linguagem, fala desde que nada diga 

(MALEVAL, 2009). No autista, a voz em sua dimensão enunciativa é recusada: “se há uma 

constante discernível a todos os níveis do espectro do autismo ela reside na dificuldade do 

sujeito em manter uma posição de enunciador. Ele fala à vontade, mas sob a condição de nada 

dizer” (MALEVAL, 2009, p. 77)
25

. 

No autismo, a voz não se constitui enquanto função psíquica. Este ponto surdo, como 

propõe Vivès (1989, apud CATÃO, 2005) por analogia ao ponto cego
26

, é efeito do recalque 

originário e necessário para ouvir e falar. Em outras palavras, o sujeito que foi invocado pelo 

som originário vai, pela fala, tornar-se invocante. Posteriormente, Vivès (2009) prossegue 

suas reflexões, como atesta Carnevale (2012): 

 

 

O bebê, que ainda não fala é “evocado pelo silêncio” que marca sua inscrição em 

sujeito a advir. Segundo Vivès (2009), é necessário que o bebê saia desse silêncio, 

produzindo uma voz que possa recobrir a voz desse Outro, é preciso que ele se 

“ensurdeça” para advir como sujeito falante. E, segundo Vivès (2009), “ensurdecer-

se ao timbre primordial para falar sem saber o que diz, isto é, como sujeito do 

inconsciente” (VIVÈS, 2009, p. 42). Então, ele poderá, apossando-se de sua própria 

voz, fazer-se sujeito de linguagem (CARNEVALE, 2012, p.41, grifos nossos). 

 

 

Grifamos acima o timbre primordial, ao qual o bebê deve se ensurdecer, porque, 

                                                 
25

 S´il est une constante discernable à tous les niveaux du spectre de l´autisme, elle reside dans la difficulté du sujet à pendre 

une position d´énonciateur. Il parle volontiers, mais à la condition de ne pas dire. (MALEVAL, 2009, p. 77, tradução nossa). 

26
 Lacan, 1998. O seminário, livro 11, p. 95. 
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recentemente, o autor Vivès (in BENTATA, FERRON & LAZNIK, 2014) destaca a 

possibilidade de advento do sujeito no autismo a partir do objeto voz, reforçando o ambiente 

sonoro e suas improvisações: “espaços onde o paciente possa se exprimir, pouco a pouco, via 

desejo do analista, numa improvisação que se enderece a ele” (VIVÈS in BENTATA, 

FERRON & LAZNIK, 2014). 

Do grito inarticulado aos pedaços de palavras, há que fazer uma passagem pelo 

encantamento melódico. Dizer sim à dimensão da voz do Outro cuidador, aceitando-a e dizer 

não, aceitar perdê-la, tornando-se surdo a ela para que a sua própria voz advenha. Na clínica 

com autistas, um evitamento seletivo da voz, seja defensivo ou primário, faz com que esta 

permaneça como puro som, ruído. Nessa direção, Bentata (2009) traz para a discussão três 

dimensões para a voz articuladas aos registros lacanianos, que abordaremos no capítulo 5 

desta tese. Nos atendimentos às crianças e adolescentes, para este estudo, percebemos que, 

para além da voz imaginariamente constituída no cantar, por exemplo, há uma aposta de fazer 

valer a pulsão invocante, a voz que há no autista e cujo circuito não se completou. 

O autismo nos coloca, portanto, ante o desafio de pensar o sujeito, a linguagem e o 

discurso. Isso porque há controvérsias quanto a um autista ser considerado sujeito, falar e 

estar na linguagem, ou no discurso. Retomando o estudo de Carnevalle (2012): 

 

 

Como já vimos, o sujeito é, antes de mais nada, marcado por uma falta. Por ser 

sujeito de linguagem, por estar nela inserido, se diferencia de um ser apenas 

biológico, ele mais do que orgânico, é palavra, linguagem, língua, fala. Comparece 

em meio à cadeia significante, aquela mesma da qual inicialmente foi falado e da 

qual ele próprio retira os seus significantes para poder contar sua história 

(CARNEVALE, 2012, p. 71, grifos nossos). 

 

 

Neste sentido, no que grifamos na citação, diríamos até que, de modo rudimentar, no 

caso do autismo, essa história há que ser construída em relação aos pais, à família. Laznik 

(2011), por isso, atesta que o profissional que lida com a criança autista guarda uma função de 

tradutor, como anteriormente destacamos, no sentido de conduzir além, além do que o autista 

e os pais deste puderam viver em suas histórias até o encontro com o analista.  

As contribuições de Laznik (2011) se destacam nesta tese, como já mencionado, por 

articular suas reflexões sobre o autismo à pulsão invocante. Trabalhando com bebês autistas, 

esta psicanalista nos auxilia a pensar algumas questões desta pesquisa. No que tange à questão 
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do falar, Laznik (2011) ressalta: “Estamos diante de um problema que Lacan levantou já em 

1958, o problema da atribuição de pronomes pessoais chamados shifters por Roman Jakobson 

e traduzidos por embreadores” (LAZNIK, 2011, p. 122). Prosseguindo esta reflexão, destaca 

que: 

 

 

Jakobson explica que todo código linguístico contém uma classe especial de 

unidades gramaticais que ele chama, portanto, embreadores. Esses embreadores tem 

um duplo caráter: são a um só tempo símbolos e índices. Um símbolo, por exemplo 

a palavra vermelho, encontra-se associado a um objeto representado por uma regra 

convencional. Por outro lado, o índice (o ato de mostrar algo com o dedo) está numa 

relação existencial com o objeto que ele representa. Os embreadores, dos quais o 

pronome “eu” [je] é o exemplo mais impressionante, combinam as duas funções [...] 

O emprego desses símbolos-índices é complexo, daí porque Jakobson pensa que 

eles contam entre as aquisições mais tardias da linguagem infantil e entre as 

primeiras perdas da afasia. (LAZNIK, 2011, p. 122-123). 

 

 

Talvez por este motivo, ante a complexidade do emprego dos pronomes, o autismo se 

confunda, às vezes, a nível diagnóstico. Laznik (2011) prossegue: “Entretanto, as pesquisas 

em psiquiatria infantil parecem só observar esse tipo de confusão no emprego dos pronomes 

nas patologias de aspecto autístico. O que não quer dizer que Jakobson não tenha razão” 

(LAZNIK, 2011, p. 123).  

Lacan, já totalmente distanciado da linguística saussureana, em Lituraterra (2003) 

apresenta o conceito de litoral. E Lew (2006), articulando lalangue e o litoral proposto por 

Lacan, afirma “Toda língua é litoral, cada uma opera entre intenção e extensões, intimidade e 

ex-timidade. Ela é sempre, nela mesma, transcrição de lalíngua. [...] O sujeito gravita assim, 

entre lalangue e as línguas, a linguagem e os discursos”.
27

 (LEW, 2006, p. 82). Em que ponto 

dessa trajetória o autista „gravita‟? Em que esta concepção auxiliaria entender as vozes dos 

discursos do autismo e o próprio autista?  Cabe lembrar que o falante habita a língua assim 

como a psique habita o corpo (LEHMANN, 2006). No caso do autista, parece não haver 

„habitação‟ pela língua e o corpo se torna o depositário de energia agressiva, não elaborada na 

fala. Então, também nesse sentido, em sua constituição como sujeito, parece que algo 

fracassou. 

                                                 
27

 “Toute langue est litorale, car elle opere entre intension et extensions, intimité  et extimité. Elle est toujours en elle-même 

transcription de lalangue[...] Le sujet gravite ainsi entre lalangue et les langues, le langage et les discours” (LEW, 2006, p. 

82, tradução nossa). 
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A questão do autismo, tal como Lacan (1993) a tematizou na Conferência de Genebra, 

nos remete à discussão do termo „verboso‟, já comentado em citação de Maleval (2012) 

anteriormente. Por ocasião da Conferência de Genebra, em 1975, Lacan responde a uma 

pergunta sobre os autistas dizendo que 

 

 

eles escutam muitas coisas, articulam muitas coisas: trata-se de ver precisamente de 

onde escutaram o que articulam; não chegam a escutar o que você tem para dizer-

lhes, mas, sem dúvida há algo para dizer-lhes. No autista há algo que se congela, 

mas não se pode dizer que não fale. Que você tenha dificuldade para escutar, para 

dar alcance ao que eles dizem, não impede que se trate de personagens verbosos 

(LACAN, 1993, p. 134-135). 

 

 

O desafio na discussão do autismo reside neste „algo que se congela‟, grifado na 

citação, e que a música talvez ajude a contornar. O trabalho em musicoterapia se dá pela 

aposta de que a música colaboraria na emergência da fala, a partir da forma não invasiva com 

que parece alcançar a criança autista. 

No seminário “O avesso da Psicanálise”, Lacan (1992) situa o enunciado 

correspondente à interpretação psicanalítica entre o enigma e a citação. Por sua vez, Lemos 

(2002) traz contribuições importantes aos discursos, articulando a Psicanálise aos processos 

de aquisição da fala. Lemos retoma Soler (2012) que trabalha tal afirmação Seminário 

lacaniano, explicando o termo „entre‟. Para ela, a interpretação permite abordar o real, o que 

está para além ou aquém do significante, convocando o sujeito (através da citação) e um saber 

(através do enigma). Lemos (2002) pergunta em que sentido a fala da criança tem estrutura de 

interpretação, porque esta fala constitui um enigma, e também porque a criança „cita‟ o outro. 

 

 

Ao contrário do que se supunha – isto é, de que essa fala fosse marcada por algo a 

menos – ela produz algo a mais. Produz mais que o dito, como diz Soler, ao tocar 

uma positividade, uma presença até então „desconhecida‟, dispersa, e é por isso que 

ela divide o „psicolinguista‟, separando seu desejo (o real que o causa) de uma 

demanda de saber. Não se deve pensar que o saber ou a demanda de saber não sejam 

autênticos ou válidos: a interpretação não invalida ou falsifica o saber, ela o separa, 

como mostra Soler. [...] Isso de modo algum significa que os estudos de aquisição 

saberiam abordar o real da língua, nem mesmo que eles o reconheçam mais que a 

linguística mas sim que a relação entre aquisição de linguagem e linguística é um 

lugar de problematização da questão ética, essa que foi abordada na análise do 

texto de Pêcheux (LEMOS, 2002, p. 153-154). 

 

 



 

 

 

69 

 

Sugerindo a necessidade de aproximação de campos do conhecimento ante a 

complexidade dos temas abordados, Lemos (2002) inclui, portanto, a psicanálise na discussão 

da aquisição da fala e linguagem e isso nos parece interessar pelo fato de que o autista fala de 

um modo diferenciado. Essa caracterização complexa quanto à fala do autista leva-o a ocupar 

diferentes categorias de classificação em distintas partes do mundo. 

Crespin (2013) discute a polêmica, na França, em torno do autismo a partir do Plano 

Governamental lançado em 2012 (Programme de Recerches et d´Études sur L´Autisme), 

destacando o trabalho de Laznik com os filmes familiares, ou seja, a pesquisa das relações 

primeiras entre mães e bebês que “correm risco de autismo” (LAZNIK, 2013 p. 23). Essa é 

ainda uma ideia polêmica, que divide opiniões entre os psicanalistas.  

Dickenstein (2013) aborda a constituição do sujeito e sua entrada na linguagem, 

afirmando que: 

 

 

O sujeito, em sua constituição, se insere na linguagem insuficiente para dar conta de 

um real impossível de ser simbolizado. Há então um real primordial que padece de 

significante, puro, exterior a qualquer tentativa de “significantizá-los” 

(DICKENSTEIN, 2013, p. 2, grifo nosso).  
 

 

A autora menciona o neologismo entre aspas e o articula a outro neologismo, este 

criado por Lacan, no Seminário 17: “extimidade”, já citado anteriormente, termo que se refere 

ao mais íntimo e mais exterior ao sujeito. Quando alguém viaja a um país estrangeiro e por lá 

tem que viver algum tempo, sabe qual a experiência de se adaptar a escutar falantes em língua 

que não a sua, escutar coisas que não entende, sons e melodias de uma fala que não lhe é 

comum. Nessa experiência, algo lhe escapa e, ao mesmo tempo, lhe é familiar (DICKSTEIN, 

2013). Ao tentar nos comunicar em língua estrangeira, somos como uma criança que aprende 

a falar; e ao nos aventurarmos em traduzir, somos avisados do tanto que se perde na passagem 

de uma língua para outra. O estrangeirismo e a paradoxal familiaridade estão presentes desde 

a vida pulsional, invocante e escópica. Bidaud retoma Dolto (1989), destacando: “o espelho 

como uma superfície oni-reflexiva (um oni-reflexo) de toda forma sensível e não só 

exclusivamente visível”. O autor prossegue: “desta posição que consiste em dar a direção, 

tentação mesmo de um ponto sem forma, a „visage‟ é dotada de um estatuto de 
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estrangeiridade, de ser presença nela mesma de uma parte do invisível que lhe é familiar” 

(BIDAUD, 2014, p. 20)
28

.  

Ainda em referência à pulsão escópica, que se apresenta articulada à pulsão invocante, 

Delbe (2014) discute o estádio de espelho propondo uma articulação do visual com o sonoro e 

introduzindo a expressão „moi vocal‟. Segundo o autor, que propõe um estudo da dimensão 

psíquica da voz, o estádio vocal se dá por volta dos seis meses. Retomando o esquema do 

vaso que Lacan reapresenta no Seminário 10, as flores representariam a prova vibratória da 

imagem do corpo vocal, e o vaso, a forma sonora da voz propriamente dita. Ainda para Delbe 

(2014), “se o inconsciente fala é porque aqui tem uma voz” (DELBE, 2014, p. 137). 

O bebê nasce imerso em um banho de linguagem. Mas para que ele advenha enquanto 

ser falante é preciso que esta linguagem se incorpore ao real de seu corpo. A voz do Outro – 

muito mais o que lhe escapa do que o que ele quer dizer – serve de costura desta articulação. 

A voz do Outro que o bebê escuta naquilo que ele ouve é portadora de seu desejo, da marca 

de sua falta. É naquilo que o Outro não diz que o bebê encontra o seu lugar. Ele se deixa 

seduzir, se nutrir da dimensão enunciativa da voz (CATÃO & VIVÈS, 2011). 

Pela experiência proporcionada em fazer pesquisa de doutorado no exterior, com a 

possibilidade de morar em uma cidade estrangeira com outra língua vivi diariamente a dita de, 

nos trens e no metrô, escutar uma divertida Babel, especialmente no verão, quando muitos 

parisienses saem e a cidade é invadida por turistas vindos de vários cantos do mundo. No 

aprendizado de uma língua estrangeira, a eficácia também se dá por aí: quanto mais 

familiarizados nos tornamos com a sonoridade, mais fácil será articular ideias e pensamentos 

na nova língua. 

Vimos que o sujeito do inconsciente não nasce com o nascimento da criança. O bebê 

nasce inacabado, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista psíquico. Seu 

desamparo é duplo (POMMIER, 2002). Sabemos, com Lacan, que o sujeito do inconsciente é 

o produto fugaz de uma operação significante que implica uma perda de gozo, perda de gozo 

da voz, como nos propõe Maleval (2009a). Para tornar-se o primeiro objeto da pulsão, a voz 

deve ser perdida enquanto som puro. Ela deve passar de som puro a som para, ou seja, 

                                                 
28

 Le miroir comme une surface omni-réfléchissante de toute forme sensible et pas exclusivement visible. [...] De cette 

position qui consiste à donner la direction, tentation même d´un point sans forme, le visage prend um statut d´étrangeté 

d´être présence en lui même d´une part d´invisible qui le décomplète (BIDAUD, 2014, p. 20). 
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endereçada a alguém (CATÃO & VIVÈS, 2011). Os autores abordam essa questão, 

problemática no autismo:  

 

 

Propomos que há dois tipos de não surdez: o não ensurdecimento absoluto do autista 

– que escuta barulhos – e o não ensurdecimento relativo do psicótico – que ouve as 

vozes reais da alucinação verbal. O autista é hipersensível ao barulho exatamente 

porque ele não é surdo. Os barulhos para ele não são diferenciados. Ele não é 

capaz de atribuir um sentido a tais barulhos, e é por esta razão que o autista os teme. 

(CATÃO & VIVÈS, 2011, p.86-87, grifo nossos). 

 

 

A sentença grifada na citação acima coloca em discussão a importância de considerar 

o que o autista escuta e como se posiciona quanto a responder ou não a quando nos dirigimos 

a ele. Como recordou-nos Maleval (2009), a criança autista não tem dificuldade de se 

comunicar, de compreender ou de se fazer compreender. A clínica com o autista mostra como, 

não sem esforço, a criança indica imperativamente aquilo que quer. O que ela nos apresenta é 

uma recusa em falar, uma recusa da dimensão enunciativa da voz. O autista fala, desde que 

apague a dimensão enunciativa daquilo que ele diz. Ele tenta reproduzir uma fala 

desconectada da dimensão subjetiva. Disto resultam estereotipias verbais e ecolalias. Para 

Maleval (2009), a tentativa de extração da dimensão enunciativa está presente desde o 

balbucio que, nos bebês autistas, é particular, como assinala também Laznik (in Maleval, 

2009). A criança autista recusa a enunciação, conforme vimos (MALEVAL, 2009). Ou seria 

melhor dizer que ela emprega sua energia para tentar evitar a inscrição de toda perda? 

(CATÃO & VIVÈS, 2011). 

Como dissemos anteriormente, diante da questão de o autista falar ou não, Catão 

(2009) assinala a aposta que o analista deve fazer de que ali se encontra um sujeito, alguém 

que produz de seu lugar.  

Henry (1992) destaca a necessidade de distinguir o objeto empírico do objeto do 

conhecimento na discussão da língua, como falada e como objeto conceitual. Os dizeres vão 

sofrendo transformações, e nisto reside a importância de se refletir sobre o quanto a 

linguagem humana é viva, mutável e, no campo do autismo, enigmática em seus 

desdobramentos, por exemplo, o autista produz neologismos, faz outro uso da linguagem. 

“Nessas tentativas de reduzir uma língua natural a um cálculo ou à repetição de letras, vemos 

maneiras de fazer silenciar os equívocos da língua ou, se posso dizer assim, silenciar o ruído 

da língua enquanto equívoca sem parar” (LAURENT, 2012, p. 23). 
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O autista faz uma utilização peculiar da língua e, talvez por isso, segundo Laurent 

(2012), as crianças autistas nos ensinem o que é o real: “Elas têm um acesso terrível a essa 

dimensão e nos ensinam que, no real, não falta nada, não há buracos e, portanto não é possível 

extrair algo para colocar no buraco” (LAURENT, 2012, p. 28). 

Outro aspecto a destacar na clínica do autismo e na minha experiência como 

musicoterapeuta, refere-se à nomeação. Em relação a isso retomamos o texto O Real é o nome 

que se dá ao Inominável, onde temos que: 

 

 

Nem mesmo o significante de um nome próprio significa o falante como tal no 

mundo. Seu nome próprio faz parte desse jogo de significantes que deslizam, está 

inserido em um sistema que porta uma ausência e não traz um único significado; seu 

nome próprio faz parte da fantasia que o constitui em sua realidade psíquica e seu(s) 

significado(s) está/estão atrelado(s) aos sentidos imaginários que ele pode produzir a 

partir desta inserção no jogo significante. É na ignorância de si mesmo aquilo com 

que o sujeito se depara nos vacilos de seus dizeres que buscam circunscrever o real 

(BALDINI & MARIANI, 20p., p. 7, grifos nossos). 

 

 

Ainda assim, o nome próprio individualiza o sujeito, identifica-o e o personaliza. O 

conjunto de signos que forma o nome próprio, além de servir de forma designativa do 

indivíduo para os outros, para a sociedade, constitui-se como um referencial único para o 

sujeito: ele o vive como sendo ele mesmo (MARTINS, 1984, p. 43). De fato, o nome próprio 

envolve olhares diversos do saber: é um texto, construído pelo sujeito a partir das 

identificações. O nome próprio não é meramente um signo que marca: ele marca para além do 

sujeito, marca associações que o sujeito faz. Traz, portanto, a marca do inconsciente. 

Segundo Martins (1984), o nome próprio rompe as comportas do simples sinal para 

enviar uma multidão de sentidos. O sujeito que nomeia pode ser portador de um saber que o 

atravessa sem que ele o saiba. Assim, o nome próprio é um signo, mas não somente um signo 

indexial, ainda que porte o referente. Marca identificatória, está para além de ser puro 

significante. O puro significante, o temos em patologias, como a esquizofrenia, onde o 

esquizofrênico toma a palavra por coisa, não passando pela simbolização. Pela falta de 

simbolização, na psicose há concretização da palavra que, no dizer do autor, perderia sua 

potencialidade de metaforizar. 

Portanto, embora detenha o poder referencial, o nome próprio vai além disso. Mais 

que signo ou sinal, mais que somente o significante, o nome é, pois, um texto e, como tal, está 
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para o sujeito em continuada construção e desconstrução. Para tanto, é preciso escutar o 

próprio sujeito e o que ele tem a dizer de seu próprio nome. Na antropologia, os nomes 

próprios constituem sistemas de parentesco. Há nomes criados para determinado personagem 

que passam a simbolizar metáforas de tipos humanos, evocando outras representações. Com 

relação ao ocidente, o nome próprio é, em geral, constituído do nome de batismo e 

sobrenome. A ele podem juntar-se outras representações, como apelido, cognome, por 

exemplo. 

Martins (1984) sublinha que tanto o nome próprio envia a outros estudos, em outras 

disciplinas, como a particularidades do prenome e sobrenome. Como símbolo-âncora, se 

preenche de sentidos novos. Pode-se concluir então, que dar nome também é predicar. 

O nome também traz desdobramentos do ponto de vista clínico, nos trabalhos de 

musicoterapia. Um aspecto da clínica refere-se às estatísticas médicas, que comprovam 

significativa melhora no quadro de bebês prematuros, quando chamados pelo nome (NAZAR 

et alii, 2008). Curiosamente, ganham peso e escapam da morte quando „cantamos‟ seu nome, 

à semelhança da musicalidade contida na voz das mães ao embalarem seus bebês. Para além 

da carga afetiva, os textos que versam sobre o nome próprio de pessoa, especialmente o de 

Martins (1984), deixam mais patente a comprovação da importância do ato de nomear. 

Igualmente, no trabalho com autismo, o nome é algo muito significativo. Certa vez, a 

mãe de uma paciente se mostrou indignada porque nas fichas de avaliação de sua filha não 

figurava a preposição „da‟, no seu sobrenome. É importante registrar a fala da mãe, no que 

tange aos efeitos produzidos pelo esquecimento. “Ela se chama Dayane Rodrigues da Silva. 

Me separei do meu marido, tirei o nome dele, mas o „da Silva‟ é meu”, reclama a mãe que diz 

que o nome da menina é “com „y‟, de rainha”. “Só tirei o Rodrigues”, insiste ela. No trabalho 

clínico, cabe escutar esta queixa que se materializa na escrita de um nome, cujo texto fala do 

drama familiar e do lugar discursivo em jogo. 

Referindo-se ao atendimento com autistas, Yankelevich (2004) atesta: 

 

 

Nos tratamentos de autistas, o nome do analista tem outra função que nos 

tratamentos de crianças (ou de adultos), neuróticos ou psicóticos [...] O tratamento 

termina quando a criança e os pais podem retomar essa constituição do grande Outro 

entre eles, sem o analista. Mas, em minha experiência com autistas, meu nome 

sempre foi pronunciado antes do nome de família da criança (YANKELEVICH, 

2004, p. 54, grifos nossos). 
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O autor acima retoma a delicada questão de como classificar o autismo. Para a 

Psicanálise, essa discussão não se fecha. Na afirmação a seguir vemos como este ponto está 

longe de ser resolvido: “O autismo é a estrutura por excelência. Aquela que mais se subtrai ao 

efeito fundador da linguagem” (YANKELEVICH, 2004, p. 54). 

Cabe pensar, já que muitas das reflexões deste capítulo são válidas para neurose e 

psicose, como construir teoricamente o que a criança/adolescente autista manifesta no 

atendimento musicoterápico, em que grita e na emissão vocal, é muito concreto. Mas 

buscamos pensar para além da voz constituída, o que se passa no canto, nas emissões vocais, 

aparentemente sem sentido. Nas palavras de Assoun (2014) em seu seminário sobre o 

semblant, este teria uma voz: o canto é a voz do semblant, e talvez por isso o canto exista 

antes da voz constituída. A música, porém, faz contato e a musicalidade da voz parece 

interromper comportamentos considerados agressivos pelos que circundam a 

criança/adolescente autista: 

 

 

O ser humano depende da linguagem para sobreviver e para organizar o seu 

funcionamento de ser falante.A articulação entre linguagem e organismo, ou melhor 

entre simbólico e real é, segundo Freud e Lacan, mediada pela pulsão invocante. 

Dessa primeira articulação necessária advém as condições para haver sujeito e corpo 

[...] a voz é prioritária na constituição do sujeito (CATÃO, 2009, p. 113, grifos 

nossos). 

 

 

A voz do Outro materno antecede a voz do bebê, cujos ensaios se dão por meio de 

vocalizes e balbucios. É nela que a criança encontra sustento para o exercício de sua 

existência como ser falante.  Quando algo não funciona no estabelecimento do laço, resta a 

tentativa de tapar os ouvidos ao que não pode passar à voz, permanecendo então como 

barulho. 

A voz como objeto pulsional é conceito da Psicanálise que, acreditamos, pode 

interessar à Análise de Discurso, na medida em que fornece compreensão de situações em que 

o sujeito não se sente dono de sua própria voz e diz ouvir vozes que não necessariamente são 

ouvidas pelos demais.  

 

 

As vozes e os mandatos não são apenas reconhecidos como provenientes da própria 

subjetividade, mas como o que possui o grau de verdade-realidade que já diz sobre 
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sua tramitação e seu disfarce como metonímia do desejo. Segundo Lacan, somente 

no caso do neurótico é possível aplicar a frase evangélica “tem ouvidos para 

não ouvir” ao passo que ao psicótico se pode dizer que é todo ouvido. Sempre 

pronto e sem barreiras simbólicas de contenção, ele consome as palavras ou 

fragmentos de enunciados que o invadem... aí onde fracassam os recursos de 

estabilização” (GEREZ-AMBERTÍN, 2003, p. 237, grifos nossos). 

 

 

Neurose e psicose, conforme o grifo acima, são estruturas bem diferentes no sujeito e 

que se manifestam de forma distinta nos laços e condutas. 

Sabemos que este é um terreno delicado pela sua complexidade. Mas o sujeito é 

mesmo complexo e os campos que cuidam das expressões humanas podem se enriquecer com 

as contribuições de outros estudos.  

Autistas cantam em língua estrangeira com relativa facilidade, pois brincam com as 

sonoridades, sem necessariamente entender o que estão cantando. E voltam às suas 

estereotipias, tão logo a música acaba. Retomando Catão e Vivès (2011): “nem déficit, nem 

doença a ser curada, nem comportamento a ser retificado. No tratamento do autismo, há um 

sujeito a ser escutado em seu modo particular de funcionamento, um sujeito que antecede o 

sujeito do inconsciente” (Catão & Vives, 2011, p.89). Cabe ao analista (e ao musicoterapeuta) 

escutar bem, ele(s), a quem bastam meias palavras, meias ecolalias, para ajudar a criança na 

constituição da voz enquanto objeto pulsional, ou seja, na constituição de uma voz que lhe 

seja própria. 
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CAPÍTULO 3: MÚSICA PARA OS MEUS OUVIDOS: A VOZ E A PULSÃO 

INVOCANTE NO TRATAMENTO DO AUTISMO, CONSIDERADA A PARTIR DA 

MUSICOTERAPIA 

 

Music expresses that which cannot be put into 

words and cannot remain silent 

(Victor Hugo) 

 

 

 

Nos capítulos anteriores, discutimos o autismo enquanto conceituação, realizando um 

percurso histórico do conceito, e discutimos também a constituição do sujeito, a partir de uma 

leitura do circuito pulsional invocante na teoria psicanalítica. Do ponto de vista de alguns 

teóricos da psicanálise, o autista se coloca desinteressado quanto a fazer-se objeto de prazer à 

sua mãe na operação de alienação, operação necessária ao humano para advir sujeito, segundo 

teorizações de Catão (2005) e Laznik (2004). Justificamos esta opção a partir dos seguintes 

aspectos, destacados em ambas: Laznik remete-se ao circuito pulsional e à musicalidade da 

voz materna, apontando uma falha que há no terceiro tempo deste circuito, em relação à 

criança autista; e Catão, a partir da discussão de um caso clínico (CATÃO, 2009), avança um 

pouco mais, levantando questões sobre a relação entre música, a voz e o autismo. Retomamos 

a citação: “do som à música há um passo, assim como da música à voz há outro” (CATÃO, 

2009, p. 225).  Pensamos na possibilidade de trabalhar esse passo, na abordagem 

musicoterápica realizado nesta pesquisa. 

Embora estando na linguagem, o autista é estrangeiro ao discurso, não completando o 

terceiro tempo do circuito pulsional invocante. Vamos agora tratar de como a 

criança/adolescente autista se deixa afetar pela música. Pensando a música como linguagem, 

descrevemos a musicoterapia como possibilidade de tratamento e acesso ao autista. Neste 

capítulo, circunscrevemos o atendimento musicoterápico e suas contribuições ao tratamento 

do autismo. Destacamos, ainda, alguns exemplos clínicos na tentativa de ilustrar como, a 
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partir do referencial da psicanálise, é possível apostar na legitimação
29

 de quaisquer 

produções sonoro-musicais da criança/adolescente autista e organizá-las musicalmente. 

Apresentamos nossa metodologia de atendimento em Musicoterapia com uma escuta 

atravessada pela psicanálise. Concluiremos o capítulo com a recente experiência nos ateliês 

musicais dirigidos pela mezzo-soprano Catherine Boni que em muito contribuiu para nossas 

reflexões sobre a voz no autista e sua musicalidade, além de fazer breve menção à pulsão 

escópica, já que não se pode esquecer de que os autistas aqui exemplificados são cegos de 

nascença. 

Quando algo nos soa agradável, parece comum a expressão „isso é música para meus 

ouvidos‟. Ouvido, o único orifício que não podemos fechar (LACAN, 2004). A música é 

definida como “arte e ciência de combinar os sons de modo agradável ao ouvido (Dicionário 

Aurélio, 1975). Essa é apenas uma das muitas definições para música. Encontramos também 

definições mais especializadas que colocam subdivisões à música, clássica ou popular, por 

exemplo (Horta, 1985). O que nos interessa para nosso estudo, à parte das mais variadas 

formas de discutir a música e sua aplicabilidade, é considerá-la enquanto linguagem 

(SILVEIRA, 1999; 2012).  

Utilizaremos os termos linguagem musical e diálogo musical especialmente no que se 

refere a questões do atendimento em musicoterapia. Embora em Análise de Discurso e 

Psicanálise não seja cabível falar em diálogo, esse significante na Música e na Musicoterapia 

é amplamente utilizado (RUUD, 1990). Como estamos privilegiando o trabalho 

interdisciplinar para a discussão do autismo, tomamos o cuidado de respeitar os conceitos 

teóricos pertinentes a cada campo, mas também promover interlocuções entre eles.  

Como fazemos articulações com a psicanálise, é igualmente importante ter a música 

como linguagem, pois “a música interessa a psicanálise, posto que a sonoridade traz, 

implicitamente algo da singularidade do inconsciente [...] a música traz sempre uma lacuna 

que é preenchida pelo imaginário do receptor/ouvinte” (LUIZ, 2010, p. 37). Esse 

preenchimento é feito, muitas vezes, pela aproximação de campos do conhecimento humano. 

Neles, no percurso entre o cantar e o falar, aproximam-se o artista e o poeta: 

                                                 
29

 Falamos em “apostar na legitimação” tentando implicar, aqui, a ideia de “aposta” tal como sugere Catão 

(2009), que retomamos, ao descrever recortes clínicos: “no autista, a voz considerada como enunciação está 

ausente, a menos que um outro (Outro) decida o contrário”(CATÃO, 2009, p.143). 



 

 

 

78 

 

 

 

A poesia é o ramo da literatura mais aparentado com a música. Alguns dos 

significados da poesia são muito semelhantes aos da música. Ambos utilizam ritmo 

e aspectos acústicos. A zona limítrofe de poesia e música pode ser vista onde a 

leitura de um poema lírico está a ponto de transformar-se em canção. Embora 

um poema lido e uma canção cantada sejam fenômenos diversos, existe entre eles 

um elemento comum. Daí o serem poemas, na maioria das vezes, as obras literárias 

usadas para composições vocais (PIVA, 1990, p. 29, grifos nossos). 

 

 

Na verdade, podemos dizer que essas fronteiras são colocadas didaticamente, para 

separar campos de estudo, visto que o ser humano experimenta tudo ao mesmo tempo.  Mas, 

ao se lidar com campos de conceituações e referenciais teóricos diferenciados, é necessário 

que se observem essas tênues linhas de demarcação. 

Silveira (1999) igualmente aponta para esta questão e, posteriormente, introduz o 

termo „metáforas musicais‟ a partir dos estudos de Vereza (2007): 

 

 

Fazendo então uma analogia entre metáfora e música, queremos dizer que é possível 

estudar a metáfora e a música não apenas do ponto de vista de uma psicologia da 

música, dos seus sentidos e significados, mas até mesmo do ponto de vista formal, 

da própria construção da música. Nessa linha, dizemos ainda que sem o uso das 

metáforas no discurso que trata sobre música seria impossível tornar inteligível uma 

simples descrição analítica: faz-se o uso das metáforas também nestes casos 

porque a música não é auto referencial, o discurso faz uso de outras expressões 

não exclusivamente musicais – o discurso cotidiano, como já dito acima, está 

impregnado de expressões metafóricas. Dentro dessa perspectiva, podemos conceber 

então o discurso musical nestas duas categorias, ou ainda, nestas duas dimensões de 

metáfora: a metáfora descritiva de sua construção e a metáfora descritiva de seu 

discurso no tempo (SILVEIRA, 1999, p. 42, grifos nossos). 

 

 

A complexidade da música se coloca no grifo dessa citação. A música necessita das 

metáforas até mesmo para decifrá-la numa execução instrumental, por exemplo. Os pianistas 

“afundam o dedo” na tecla para obter melhor sonoridade e os cantores precisam “atacar a 

nota” para cantar com precisão e, consequentemente, com melhor afinação. Em termos do uso 

das metáforas, pergunta-se: como pensar a metáfora musicalmente no autismo? Como, 

enquanto terapeuta, fazer, por exemplo, uso de canções metaforicamente e alcançar uma 

criança isolada no autismo?  

Pode-se pensar a música como via de acesso ao paciente autista, quando tratarmos de 

sua utilização como elemento terapêutico: se o autista acede à linguagem e, sendo essa 
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linguagem musical, há possibilidade de considerar suas produções musicais e a elas 

responder. 

A partir dessa interação com a criança/adolescente autista, uma importante distinção se 

impõe: dentro da linguagem musical, temos as canções. Definida como “peça curta para voz 

solista com ou sem acompanhamento” (HORTA, 1985, p. 63), a canção supõe letra e música. 

Assim temos que “a canção é frequentemente vista como a combinação de música e poesia 

(ou literatura), ambas em geral tomadas como duas artes distintas” (FINNEGAN in MATOS, 

2008, p. 18). Consideramos este ponto importante porque a palavra cantada tem grande 

impacto no mundo do autista (MATOS, 2008). Vários são os recursos musicais que articulam 

palavra e melodia (WISNIK, 2012). É por meio da palavra cantada, por exemplo, que, em 

sessões de musicoterapia, temos possibilidade de acolher o que comparece no sonoro. 

O paciente G, mencionado anteriormente, ao trazer “tic tac” e, em seguida, “meu 

coração”, numa sessão de musicoterapia, possibilitou variadas nuances de interação musical à 

medida em que brincávamos com as diferentes formas de entonação inclusive, imitando as 

vozes de Carmen Miranda e Ney Matogrosso, cantores que gravaram a canção “Tic Tac do 

meu Coração”, em épocas e estilos diferentes. Assim, poderíamos inferir que a escuta musical 

do paciente passava pelo que Barcellos (2004) denomina musicalidade clínica: 

 

 

Defino a musicalidade clínica como sendo a capacidade de o musicoterapeuta 

perceber os elementos musicais contidos na produção ou reprodução musical de 

um paciente (altura, intensidade, timbre, compasso e todos aqueles que formam o 

tecido musical) e a habilidade em responder interagir, mobilizar ou ainda intervir 

musicalmente na produção do paciente, de forma adequada (BARCELLOS, 2004, p. 

83, grifos nossos). 

 

 

Este conceito caro à musicoterapia encontra, para este trabalho, alguns pontos de 

indagação. Não seria essa “habilidade em intervir” sujeita ao meu próprio inconsciente? E, 

mesmo conhecendo os procedimentos e técnicas musicais, como sujeito barrado, nem tudo 

perceberia, podendo apenas minimamente eleger uma forma de intervenção e apostar nela 

através de um desejo de analista? Por outro lado, a resposta do paciente refletiria essa 

musicalidade clínica ou simplesmente mostraria em que ponto musical ele se enganchou 

naquele momento? 
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Embora esse conceito de musicalidade exista para os musicoterapeutas que adotam 

outros referenciais teóricos que não a psicanálise, cabe algum cuidado quanto a pensar os 

elementos musicais contidos nos exemplos clínicos desta tese. Eles são muito mais uma 

aposta e investimento endereçado à criança/adolescente autista que uma demonstração própria 

de musicalidade enquanto „habilidade‟. Trata-se, sim, muito mais do endereçamento que, no 

meu caso, dificilmente se faria sem a música. 

A musicoterapia é mencionada em Invocações e corrobora a ideia de associar 

movimento e música que traz em si o movimento, a dança (DIDIER-WEILL, 1999 p. 22). “O 

terceiro ouvido, o do sujeito do inconsciente, é o que “ouve tanto o som que está no 

movimento quanto o movimento que está no som” (DIDIER-WEILL, 1999, p. 28). Em se 

tratando de música, posso dizer, parafraseando o “penso onde não sou”, inversão que Lacan 

faz do Cogito cartesiano, no texto Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo no Inconsciente 

Freudiano (1998[1966]), que eu canto onde me calo. De acordo com Assoun (2014) “o canto 

é a voz do semblant”, como vimos anteriormente.
30

 Se pensarmos que o musicoterapeuta faz 

semblant, ao apresentar suas intervenções musicais (pois o que interessa é o que o paciente 

traz, mas não se pode esquecer de como o musicoterapeuta musicalmente organiza os sons), a 

aula de Assoun traz uma reflexão importante.  

O sujeito, dividido pela tensão produzida entre a harmonia e a melodia, tem a 

capacidade de atingir uma certa nota ainda não presente: a nota ausente, a nota azul. A partir 

desse ponto azul insere-se a pulsão invocante na teoria freudiana de acordo com Didier-Weill 

(1999). “Trata-se pois de prolongar nosso questionamento sobre o real, de que a música é, 

para nós, o passador” (DIDIER-WEILL, 1999, p. 45). A música ultrapassa todas as leis 

escritas e torna transmissível a parte de real que a lei não pode assumir, considerando-se os 

tempos de constituição do sujeito.  

“Enquanto a música só podia significar a ausência na sua tripla instalação – o inaudito, 

o invisível, o imaterial – a fala vai nomear a ausência: „fort-da” (Didier-WEILL, 1999, p. 71). 

No caso dos autistas tem-se um caminho mais delicado, pois trata-se de, aos poucos, pelo 

ritmo inerente às produções musicais numa sessão, imprimir minimamente o jogo de 

presença-ausência, que talvez não tenha comparecido à criança/adolescente autista.  

                                                 
30

 Le chant est la voix du semblant, afirmação de Paul Laurent Assoun em seminário no Espace Analityque, Paris, França, 

junho 2014, tradução nossa. 
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Em Musicoterapia, música é tudo aquilo que impressiona o ouvido humano 

(BENNENZON, 1976). Assim, podemos dizer que, para o musicoterapeuta, o autista se 

expressa musicalmente, até mesmo quando grita. Isto porque o grito corresponde a uma nota 

musical, que pode ser reproduzida num instrumento (piano, por exemplo) e receber o 

revestimento de um acorde musical que, por sua vez, coloca esta nota em uma sequência de 

outras, podendo daí advir uma canção. Esse revestimento musical, essa roupagem, acolhe o 

grito e o „musicaliza‟. Na psicose, bem como no autismo, o atendimento musicoterápico dos 

CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) se faz eficiente (COSTA, 2008). Nesses centros, o 

serviço de musicoterapia conta com estudiosos da psicanálise, dentre eles Abreu (2008), que 

tece considerações éticas à utilização da música e dos sons. 

Ao utilizarmos a música como elemento terapêutico, nos atendimentos 

musicoterápicos, usamos instrumentos musicais diversos: piano, violão, pandeiro, chocalho 

reco-reco e também alguns confeccionados com material de sucata. Todos esses instrumentos 

ficam à disposição do paciente para que escolha, a partir de sua preferência. Caso não 

manifeste qualquer iniciativa em escolher, pode-se oferecer algum instrumento cuja 

sonoridade se saiba, pelas informações obtidas em entrevistas prévias com os pais ou 

familiares, que encontra um mínimo de aceitação por parte do paciente. 

Assim, o início de uma sessão musicoterápica pode ser estabelecido a partir das 

informações musicais que se tem do paciente. De quais instrumentos gosta? Há músicos na 

família? A mãe cantava para niná-lo, ao dormir? De quais sons não gosta? Que tipo de música 

a família gosta de escutar? 

Os instrumentos musicais, em sessão, vão sendo apresentados ao paciente de modo 

aleatório no início, a não ser que ele demonstre alguma reação em contrário. Este pode, 

tateando, experimentar os sons. É importante ressaltar que nem sempre os instrumentos são 

utilizados de forma convencional. No caso do paciente R, mencionado nesta tese, por 

exemplo, não toco o violão, mas utilizo as notas das cordas soltas. Quando o paciente está 

muito desorganizado, ou seja, gritando, jogando longe o que esbarra pela frente, há que se 

utilizar um som mais forte. 

O piano é muito eficaz, porque dispomos dos vários intervalos musicais, os agudos e 

os graves, tudo ali no teclado, bem como os pedais para amplificar o som. No entanto, ainda 

no caso de R, isso precisa ser feito com muita cautela, porque ele facilmente se retrai. Outro 
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recurso é o tambor, para aplacar, com seu som forte, episódios de muita agitação, gritos e, se 

o paciente esboça alguma possibilidade de interação, ele próprio pode utilizar o instrumento 

para fazer a catarse
31

 da energia agressiva. A partir deste início, o caminho é indicado pelo 

paciente: sussurros, balbucios, gritos, o que vier será organizado musicalmente. Neste 

contexto, quanto maior o conhecimento musical do musicoterapeuta, maiores as 

possibilidades de interação sonora. 

Bruscia (2000) aponta para a dificuldade na tarefa de definir música, dados os 

inumeráveis tipos e níveis de experiências musicais a que um ser humano está exposto, seja 

para fins terapêuticos ou não (BRUSCIA, 2000, p. 97). Inclusive há autores que descrevem 

Musicoterapia como “fala rítmico-fonética, melodias na fala e no canto associadas ao manejo 

de instrumentos”, citando Gertrude Orff (BRUSCIA, 2000 p. 98). Outros priorizam o efeito 

das vibrações sonoras e há estudos de pacientes em coma, expostos à audição musical. O 

cuidado em privilegiar o setting terapêutico não impede, portanto, que haja musicoterapia em 

outros contextos. Bruscia (2000) ressalta que “o terapeuta deve buscar significação no que 

quer que o cliente produza, na experiência musical” (BRUSCIA, 2000, p. 108). Para isso, 

existem métodos e técnicas resumidas em quatro principais: improvisação, composição, re-

criação
32

 e musicoterapia receptiva. 

Além disso, usamos os movimentos de nosso próprio corpo e nossa própria voz. Cabe 

aqui uma diferenciação importante. Quando cantamos, estamos fazendo uso da voz 

constituída, a ser comentada mais ao final deste capítulo. Para além disso, acreditamos lidar, 

com os pacientes autistas em sessão musicoterápica, a partir de uma práxis da clínica analítica 

que adotamos, conceitualmente tendo a voz como objeto. 

O paciente R, logo que chegou para ser atendido em musicoterapia, pouco se 

movimentava, talvez devido a seu problema motor. Embora avisada em conselho de classe de 

que deveria sempre estimulá-lo motoramente, optei por aguardar que ele me sinalizasse 

momentos em que isso não parecesse muito invasivo. Assim foi que, nas sessões iniciais, 

surgiu a singela melodia para: „violão, canta uma canção prá mim‟, improvisada a partir das 

cordas do violão (si; mi; si; mi mi mi mi si; mi si, cada nota corresponde a uma sílaba da frase 

                                                 

31
 Referência ao que ocorria no teatro grego, onde a música tinha um papel muito forte, com o coro. 

32
 Por exemplo, a paródia, definida como “recomposição ou modificação de composição, ou ainda, a substituição 

do texto original de uma obra por outro de caráter cômico, satírico ou burlesco” (HORTA, 1985, p.282). 
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acima, com elisão da letra „a‟ de „canta‟ com a letra „u‟ de „uma‟. A pontuação entre o nome 

das notas é o tempo de parada, mais longo para ponto e vírgula e mais curto quando sem 

pontuação) e nomeada a „canção do violão‟. R, sentado e percutindo a corda do violão, 

iniciava a melodia durante algumas sessões e intercalava com o „oi‟ ascendente que significou 

o primeiro cumprimento, a primeira saudação que dirigi a ele e que o fez rir. 

Não creio que o fato de R iniciar as primeiras sessões sentado tenha sido prejudicial 

para sua atividade motora, já que os trinta minutos de sessão eram também espaço para 

realizar algumas „danças‟ que o permitiam movimentar-se. Entretanto, pareceu fundamental 

esse tempo de repetição do jogo melódico de alternância entre o „oi‟ e a „canção do violão‟, 

diríamos, um fort-da bem inicial, para sustentar o que viria depois: as palavras soltas e 

organizadas por ele próprio em sequência que não necessariamente traz um valor significante: 

(Extra, Carrefour) e outro aspecto, o mais importante, no sentido de diversificar a sonoridade 

dos instrumentos, a aproximação do piano. Nas sessões iniciais, o piano foi „soado‟ (toquei 

algumas notas com uma das mãos ou ambas) para R que, colocando a mão no ouvido, parecia 

recusar. Após alguns meses de atendimento, foi o próprio R quem falou „piano‟ e não mais se 

recusou a escutar o instrumento: primeiramente, quando eu tocava e depois ele próprio tocava 

uma tecla timidamente, que eu buscava legitimar, apostar, colocando o acorde de 

acompanhamento correspondente à nota e incluindo-o na canção ou melodia daquele 

momento. Assim, por exemplo, se ele „esbarrava‟ o dedo na nota dó, eu tocava uma melodia 

improvisada com as notas do acorde de dó maior (dó, mi, sol), revestindo aquela nota solta de 

uma melodia tocada ou cantada por mim. 

Por hipótese de atendimento penso que a sustentação inicialmente dada à voz do 

violão, e a aposta de que um simples roçar de dedos em uma corda e o fazer soar uma nota 

solta era algo que R me dava (à semelhança do bebê, que se oferece como objeto à mãe) e que 

precisava ser legitimado como uma produção sonoro-musical genuína, permitiu que, o que 

anteriormente parecia ser ruído (o piano, inicialmente recusado e a mão no ouvido quando o 

instrumento soava) passasse a som: um som até verbalizado por R, ao pedir piano. Pois, se a 

voz como objeto encampa os sons dos instrumentos musicais, da voz humana e o próprio 

silêncio, sons perdidos e itinerantes, numa combinação que respeite a singularidade de cada 

um, vemos nesse recorte que, a seu tempo, R foi capaz de mostrar seu desejo. E, só então, nas 

sessões seguintes, movimentar-se mais livremente, pronunciar meu nome e, sem qualquer 
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ecolalia, numa canção, responder à minha pergunta: „quem é você, menino‟ com o próprio 

nome: „eu sou o R‟. 

Assim, a voz em musicoterapia, a partir da conceituação do objeto voz, da teoria 

lacaniana, não será apenas a voz que canta, mas principalmente a voz que cala e espera, a voz 

que soa como „ostinato‟, num instrumento musical e persiste, insiste num chamamento até 

que venha uma resposta, em geral, uma grata surpresa... outras vezes, apenas uma repetição 

que sutilmente pode ir sendo modificada, pela inclusão de um sustenido, uma dissonância... e, 

aí nova música a ser produzida, sempre com a aposta de que algo novo existe no ser musical 

que todos nós somos. Deste modo, partindo do mundo sonoro do qual todos viemos, o útero 

materno (CABASSU, 1997; MALLOCH, 2009), temos em musicoterapia, um manancial de 

recursos para alcançar quem se isola ou se constitui diferentemente. 

A bagagem sonora da subjetividade de cada um permite que partituras sejam criadas e 

recriadas, a partir dos sons trazidos à sessão, legitimados no “um a um” e testemunhados pelo 

musicoterapeuta (ALDRIDGE, 1996). Ainda no caso do menino R, meu trabalho ao piano, 

durante várias sessões, foi incentivar, nas mudanças de tom, a que novas configurações 

musicais se fizessem, e ele pudesse se enlaçar nelas, ou não. Assim, bastava que ele 

esbarrasse numa tecla, para que eu, fornecendo o acorde, criasse outro acompanhamento à 

melodia que cantava. Ao mesmo tempo, brincava com o „cadê‟, que teve função de corte, em 

sessão anterior. Não somente R acha seu lugar na música (pois é solicitado a „me dizer‟ para 

que tonalidade vamos, ao esboçar um som no piano, antes recusado). Eu própria sou o tempo 

todo desafiada por ele a me reposicionar na tonalidade vindoura. Neste momento, faço uma 

aposta de que R me mostrará como o afeta, a voz que sustento no instrumento musical que 

ele, então, consegue acolher. 

Como no trânsito entre os idiomas, comentado no capítulo 2 (DICKSTEIN, 2013), a 

linguagem musical nos desinstala pelo ouvido. O resultado desse jogo sonoro foi R, um dia 

falar: “Vai, Márcia”, como que sinalizando que se divertia com a nossa construção musical. 

Assim, se por um lado “ôo Máarciaa”, parecia mera repetição a ser cortada com o „cadê‟, 

nesse momento da musicoterapia, “vai Márcia” me sinalizava prosseguir com a mudança de 

tonalidade. Como consequência, o que tivemos foram mais e mais palavras faladas por R, 

sendo que, agora, não mais nos „mapas‟ de supermercado e rede televisiva, mas completando 

frases musicais que eram cantadas. 
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Cabe ressaltar que essas inferências se fazem a partir da musicoterapia numa prática 

clínica concebida a partir de um referencial da psicanálise no tratamento do autismo. A 

música, entretanto, pode favorecer articulações à psicanálise que transcendem essa 

especificidade de atendimento. A musico(terapia) não prescinde da música, mas é mais ampla 

que a conceituação terapêutica em si. O que se busca nessas reflexões é justamente expandir o 

alcance da música em outros campos e seus efeitos a partir de ser ela um recurso positivo para 

a criança e o adolescente autista. 

No autismo, a voz não desempenha sua função de articulador entre Real e Simbólico 

(conceitos explicados no capítulo 1 desta tese). A percepção da voz do outro (Outro) não 

chega a ocorrer, ou cessaria subitamente (CATÃO, 2009, p. 128). Se a música é a experiência 

mais próxima do Real (DIDIER-WEILL, 1999), se a pulsão invocante é a mais próxima do 

inconsciente (LACAN, [1964] 1992, p. 102) e se o autismo é pura invasão do Real, porque 

nele o som permanece ruído (VIVÈS, 2009), percebemos que a música é um recurso 

importante para nos endereçarmos à criança/adolescente autista. Um trabalho que atente para 

a produção musical da criança autista pode, talvez, auxiliar nesse „passo de sentido‟ proposto 

nos estudos de Catão (2009) e discutido no capítulo 2 desta tese. O pas de sens lacaniano do 

Seminário 5, no autismo é redimensionado por Catão (2009) como esse passo entre som e 

música.  

A paciente J, também estudada nesta tese (mais detidamente no capítulo 5) possui voz 

de contralto. Curiosamente, o que traz em sessão, a partir dos intervalos musicais, é a ária da 

Carmen, cantada por uma mulher de registro de voz mais grave. Embora a explicação de que 

ela “escuta ópera” por “ouvir rádio” ou “mesmo sem saber o porquê” (falas de mãe e 

professora, colhidas em diário de campo), observa-se que J não traz uma ária para soprano (a 

mais aguda voz feminina) à sessão, mas o trecho musical de uma ópera cantada por alguém 

com registro semelhante ao dela. Mesmo a musicoterapeuta tendo voz aguda, para J, são os 

meus graves que parecem causar alguma reação singular. No registro mais grave da voz 

feminina, a voz de contralto, J parece se enganchar. É daí que vem sua resposta no jogo 

intervalar que fazemos ao piano. O que surpreende, em J, é a pureza da afinação em seu 

cantar: mesmo a voz não tendo passado por qualquer treinamento técnico, soa impecável e 

permanece escondida até que se revele, em sessão, quando a ela é dado espaço na escuta. 
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Quanto a W, o objeto voz parece siderar em torno do reco-reco. Longe de ser um 

maneirismo, o pedido insistente durante um bom número de sessões, para “tocar reco-reco” é 

o que sustenta algo que o faz parar de gritar ou chorar: a ritimicidade. O reco-reco, enquanto 

instrumento de percussão, não se presta a variações melódicas, mas rítmicas. Paralelamente 

aos atendimentos musicoterápicos, W compõe
33

 um rap com o auxílio de sua professora 

(anexo 3). A base rítmica, longe de ser apenas mera repetição, parece que, nele, teve efeito de 

corte: a partir daí, pudemos sustentar o som ritmado do reco-reco nas sessões e W compôs em 

estilo musical onde o ritmo é dominante. Aliado a isso, o „programa cante com a Márcia‟ 

(assim denominado por W, cuja memória prodigiosa fazia desfilar sucessos do passado, com 

data e nome do compositor, irrepreensivelmente corretos) também insistentemente trazido por 

W, para além de ser uma atividade repetitiva, parece sustentar, com o lirismo das letras de 

canções antigas, a letra do rap para „dona E‟, mãe do paciente. 

A voz materna em sua musicalidade própria é a fundadora da alternância: continuidade 

e descontinuidade, vogal e consoante, importante batimento significante que vai caracterizar o 

registro simbólico e, por extensão, outras alternâncias, como dia/noite. Portanto, “o ritmo é 

significante” (CATÃO, 2009, p. 117). 

Assim, em termos musicais, diríamos que, na base da „voz melodiosa‟ que canta, seja 

a mãe em seu „manhês‟, seja em outras vozes que escutamos, ao longo da vida, está o ritmo. 

Ritmo é definido, no Dicionário de Música (HORTA, 1985), como o aspecto da música que 

se refere à organização do tempo, determinado pelo modo como as notas musicais vão se 

agrupar, nos compassos e como os acentos vão recair sobre elas. Os acentos musicais são, às 

vezes, expressos pelo deslocamento, numa determinada sequência rítmica. 

Segundo Azevedo (2008), em seu texto intitulado “Sobre a criação da obra de arte 

musical e sua escuta: o que se dá a ouvir?”, a música cria, simultaneamente, um espaço e um 

tempo próprios e opera um corte no tempo cronológico: “A obra musical põe ao sujeito uma 

série de fatores mesclando harmonia e melodia, tensão e resolução pela regularidade e pela 

surpresa” (AZEVEDO, 2008, p.95). Portanto, corte e surpresa são significantes importantes a 

considerar quando o assunto é ritmo. Já mencionamos a surpresa na relação mãe-bebê e o pas 

de sens, no Seminário 5 e articulado em relação ao autismo (CATÃO, 2009). 
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 Composição é uma técnica musicoterápica na qual o paciente traz palavras suas à uma melodia, compondo 

uma canção. Mantivemos o verbo na atividade educativa proposta pela professora. 
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O paciente autista R, cujos recortes de sessão se examinam ao longo desta tese, certa 

vez, trouxe, após um ano de atendimento semanal, em voz falada: “ô Máaarciaaa”, ao que 

respondo guardando a mesma entonação: “Ooii”. Silêncio; o que poderia advir como um 

diálogo não continua, R não „diz‟ o que quer, mas repete: “ô Máaarciaaa...” eu silencio, deixo 

o silêncio acontecer. De novo: “ô Máarciaa” e eu respondo: „Cadê?‟, deixando o primeiro 

tempo vago, deslocando a acentuação que seria esperada. R dá risada e repete “cadê”, que ao 

longo da sessão vira mais uma brincadeira rítmica e muita, muita risada. Da descontração do 

jogo rítmico surge “viajaaar”, “passeaaar”, e brincamos com os verbos até que eu, 

modificando o andamento, no ritmo, falo „des-can-sar‟. Isso se verifica apaziguador para R, 

uma vez que a risada poderia resultar interminável e a repetição também. 

O bom ritmo, para o tratamento de crianças autistas, segundo Crespin (2013), é o que 

os pais podem sustentar. Catão (2009) nos lembra que o que falta ao autismo é o tempo, não 

importando se suas emissões seriam vocais, gestuais ou escritas, pois “sem tempo, tudo é 

contínuo e a estereotipia designa essa repetição contínua, não produtora de diferença” 

(CATÃO, 2009, p. 86). Assim, cabe o corte no trabalho com autistas, e o corte cabe ao Outro. 

Em outras palavras, todo corte é dramático. Mas poupá-lo, segundo Catão, é “votá-lo à 

atemporalidade do Real” (CATÃO, 2009, p. 86). Percebemos a aproximação de conceitos 

musicais à psicanálise para refletir sobre o que se passa no autismo. Segundo Silveira (1999): 

 

 

quando falamos de tempo em música nos referimos quase sempre ao termo ritmo. 

Comumente compreendemos ritmo como uma das partes que compõe a música, 

juntamente com a melodia e a harmonia. Mas diferentemente das duas anteriores, o 

ritmo é algo que pode ser aplicado a praticamente tudo, ao contrário da melodia 

e da harmonia cujos significados só são acessíveis ao menos intelectualmente 

àqueles que receberam instrução musical, ainda que de maneira autodidata 

(SILVEIRA, 1999, p. 6, grifos nossos). 

 

 

Conforme grifamos, a complexidade dos conceitos de melodia e harmonia dificulta um 

pouco mais as articulações com outras práticas que podem se beneficiar de uma leitura 

musical, como no caso do autismo. Pensamos, porém, que dificulta, mas não impossibilita. 

Arriscamos algumas observações no caso J, no capítulo 5. A melodia foi priorizada nesta tese, 

tendo em vista que os intervalos musicais se colocam como contraponto ao „tudo ou nada‟ 

presente no discurso de mães e profissionais. A harmonia o poderá ser, em trabalhos futuros.  
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Tanto nos campos da Psicanálise quanto no da Musicoterapia, a criança é, desde antes 

de nascer, alocada no desejo de seus progenitores e em sua vida gestacional: quanto à audição, 

desde o útero materno há estimulação desse sentido. Primeiro o bebê escuta os barulhos do 

corpo materno e ruídos externos (NAZAR et alii, 2008, p. 23). Retomamos aqui, Laznik 

(2004, 2011), que pesquisa o autismo a partir da relação mãe bebê, tomando como elemento 

importante o manhês, ou seja, a prosódia materna. Laznik apoia-se em Threvarten (2009) e na 

teoria da „communicative musicality”. 

Conforme mencionado acima, apesar de utilizarmos em nossa escuta o conceito de voz 

como objeto, não descartamos o trabalho vocal da voz constituída, isto é, a voz trabalhada 

pelos cantores com técnicas respiratórias e afinação vocal. Neste sentido, em relação aos 

autistas, objeto de nosso estudo, cabem as considerações de Boni (2014). Para ela, que 

gentilmente concedeu entrevista para este trabalho, “não há como estabelecer generalizações 

quanto ao comportamento e reação dos autistas à música, pois cada um é visto em sua 

singularidade, únicos e às vezes muito instigantes” (BONI, 2104)
34

. Um dos aspectos dessa 

singularidade tem a ver com a afinação. E esse é um assunto há muito discutido. 

Boni (2004) afirma que “a justeza vocal é todo um mundo sutil e às vezes misterioso” 

(BONI in CASTARÈDE, 2004, p.215)
35

. Alguns autistas ou certos trissômicos, segundo a 

cantora, estabilizam mal a afinação. Para trabalhar essa estabilização, associa-se a audição e o 

gesto vocal. Se bem conduzidos, é efetuado um vai e vem entre a prática polifônica (o 

intervalo harmônico) e a reprodução do som isolado. 

Cabe comentar que, na prática musicoterápica, pude constatar, na amostragem para 

esta tese, que a afinação dos autistas aparece a partir da primeira provocação feita quando 

toco um instrumento melódico (piano, por exemplo) ou canto com eles. Porém, concordamos 

com a mezzo-soprano e pedagoga musical: não há como estabelecer uma regra em que todo 

autista seria afinado. Entretanto os que o são parecem ter a afinação pura e escondida, como 

que à espera de que alguém os escute. De maneira análoga, sem estabelecimento de regras 
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 Entrevista gentilmente concedida para esta tese, em julho, 2014, Paris, França, em anexo. 
35

 “la justesse vocale est tout um monde subtil et parfois mysterieux” (BONI in CASTARÈDE, 2004, p. 215, tradução 

nossa). 
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fixas, pode-se observar que o comportamento de autistas e esquizofrênicos e suas reações à 

música se mostra bem diverso. 

Nos ensaios para o concerto da UNESCO (2014, em Paris, anexo 7), destacam-se duas 

situações distintas que podem retratar a diferença de comportamento entre autista e 

esquizofrênico perante a música. P1, diagnosticada com esquizofrenia, durante os ensaios 

tinha muita dificuldade de se desprender do papel, em que as letras das canções estavam 

escritas. Ora, como tínhamos que cantar de cor as dezesseis canções do repertório, isso 

representava um problema para P1, porque o papel com as letras das músicas parecia lhe dar 

segurança; para mim, que teria de decorar letras em francês, idioma ainda difícil de dominar, 

a língua, estrangeira também,  representava um desafio. 

O esquizofrênico, com a música, se expressa corporalmente e o corpo é um veículo de 

escoamento do excesso de energia e ansiedade (BENENZON, 1976). Logo, busquei tentar 

com a canção Flamme Olympique de La Paix fazer gestos e, durante o ensaio, pedia que ela 

me olhasse. Cabe ressaltar que a escolha dessa atitude se deve à canção também me afetar, 

para além da dificuldade com o idioma. Ou seja, não acredito que a escolha tenha sido 

aleatória. P1 se libertou do papel e repetia alguns dos gestos que eu exagerava, na tradução 

descrita a seguir:
36

 

“Todas as luzes do espírito do saber e dos tempos se levantarão” (gesto com a mão em 

movimento ascendente e olhar em torno, como que admirando luzes que são acesas de 

repente); “sobre a rota traçada por nossos pais encontraremos nossas raízes do passado” 

(movimento olhando para trás e fazendo com as mãos o traçado de um caminho); “para que o 

homem vestido de sabedoria se incline ao passar em frente à árvore” (movimento de se vestir 

seguido de movimento de reverência face uma árvore hipotética desenhada com o movimento 

do braço); “e que a juventude se levante livre diante da mais risonha das primaveras” 

(movimento ascendente com a mão e o sorriso desenhado pelo dedo passado levemente na 

boca). P1 me olhava e acompanhava no dia da apresentação sem que fossem mais necessários 

os gestos dos ensaios.  

                                                 
36

 Escutar no CD anexo: S´éveilleront toutes les lumières, de l´esprit du savoir et du temps sur la route tracée de nos 

pères,trouverons nos racines d´antan; pour que l´Homme vêtu de sagesse face à l´arbre s´incline em passant. Et que libre se 

leve jeunesse devant le plus riant des printemps (trecho da canção, tradução nossa). 
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P2, autista, parecia se irritar com as frases repetidas em texto. Mas, quando cantadas, 

elas não pareciam representar problema. A canção Le Chant des Peuples
37

 trazia versos em 

inglês e francês. Quando cantado, o prazer dela era visível para com o mesmo trecho em 

idioma diverso e a voz, muito afinada, não me trazia preocupação quanto a ela alcançar notas 

musicais no concerto. Ao contrário de P1, que necessitava de vozes afinadas em apoio por 

perto, para atingir a nota mais aguda. A mudança de idioma não parecia ser um problema para 

P2 que cantava com facilidade.  

A pulsão escópica participa da pulsão invocante e isso se evidencia no trabalho do 

cantor: o fazer-se ouvir é se reconhecer na exposição de si mesmo (FERRON, 2014). Na 

experiência do concerto Paroles de Paix todos nós, os 82 cantores e músicos, autistas ou não, 

vivemos isso no palco. 

A cegueira de R, J e W já merece outras reflexões acerca do olhar, quem sabe numa 

próxima oportunidade. Mas não posso deixar de mencionar uma recente leitura de Bidaud 

(2014): “Diremos que os precursores da „visage‟ participam sempre da função de fecho, de 

afivelar, de voltar e percorrer de um moi-corpo ao objeto pulsional” (BIDAUD, 2014, p.24).
38

 

Isto porque acredito que aí se configure um pouco como concebo o trabalho de 

musicoterapeuta contagiado pela psicanálise, já que há outras abordagens teóricas em 

musicoterapia que não a interlocução com a psicanálise. Concordamos com o posicionamento 

de Catão e Vivès (2011), que complementam:  

é preciso que o analista recorra a sua douta ignorância, (como supomos, aliás, em todos os 

outros casos), e que ele se ofereça como um Outro que não seja muito presente, um pouco 

incompleto, furado, que não demande nada. Ou, então, que demande ao lado, mas que seja 

secretário das invenções da criança e que as legitime como produção de um sujeito suposto. 

Escutar a criança autista não somente é possível, mas implica sempre menos do que supomos: 

um esvaziamento de gozo também por parte do analista (CATÃO & VIVÈS, 2011, p.89, 

grifos nossos). 

Grifamos na citação a atitude que acreditamos ser necessária ao profissional que se 

ocupa da criança/adolescente autista: é meu desejo e aposta sustentar a música como 

mediador em meu trabalho de „secretariado‟, como propõe Lacan (1988). Atitude semelhante 

pode ser adotada no trabalho com autistas, através da linguagem musical. 
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 Esutar no CD anexo. 
38

 Nous dirons que lês précurseurs du visage participent toujours de la fonction de la boucle, du retour et de l´effet de 

parcours d´un moi-corps à l´objet pulsionnel (BIDAUD, 2014, p. 24, tradução nossa). 
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Neste capítulo circunscrevemos o atendimento musicoterápico e suas contribuições ao 

tratamento do autismo. Destacamos que música é considerada linguagem e uma forma 

privilegiada de alcançar a criança autista. Apresentamos nossa metodologia de atendimento 

em Musicoterapia, com uma escuta atravessada pela psicanálise. Concluímos com a recente 

experiência nos ateliês musicais e considerações da cantora Catherine Boni. Apresentamos os 

ateliês que, assim como na Musicoterapia, se mostram como um lugar onde cantar faz 

diferença e, ainda que não estendido neste trabalho, algumas alusões à pulsão escópica, já que 

ambos, olhar e voz, são considerados juntos na teoria psicanalítica. 
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PARTE II: (Tempo de compreender) 

 

 

Como já foi mencionado anteriormente, o tema do autismo é tratado pela Psicanálise, 

a partir dos neofreudianos. Cabe sublinhar que o autismo, enquanto abordado pela Psicanálise, 

abriga posicionamentos diversos. Chiapetta (2009) elenca contribuições de especialistas 

(Melanie Klein, Bruno Bettelheim e Frances Tustin, principalmente), mostrando formas 

diferenciadas de abordagem ao estudo do autismo. A autora sinaliza o momento histórico em 

que a Psicanálise se propagou nos Estados Unidos, como o berço de algumas divisões teóricas 

nessa questão. Além disso, Chiapetta (2009) aponta para o deslocamento sofrido, nas 

concepções teóricas do autismo, quando seu estudo se torna alvo do interesse dos 

psicanalistas, uma vez que as primeiras incursões ao tema originam-se na Psiquiatria. Tal fato 

merece destaque, visto ser o materialismo histórico elemento fundamental para as construções 

em Análise de Discurso. Desse modo, pode-se inferir que algumas falas institucionais, a 

serem analisadas posteriormente, trazem esta marca ideológica. A partir do enfoque 

lacaniano, destacamos alguns teóricos, pois sabemos quão extensa é a literatura psicanalítica 

sobre o autismo. Assim nos ativemos às considerações teóricas de autores que contribuem 

para as indagações desta pesquisa: Laznik (2011; 2013), Catão (2009;2011) e Touati (2014). 

Por vezes esses autores utilizam termos não psicanalíticos embora sejam psicanalistas. No 

entanto, para alcançar o autismo em sua complexidade, é extremamente difícil encontrar 

eficácia no manejo de apenas um referencial teórico, como bem recorda Touati (2014). 

Na segunda parte deste trabalho nos propomos tecer reflexões sobre o que a Análise de 

Discurso e a Psicanálise nos ajudam a pensar sobre o que produz o autista musicalmente, 

contrastando com o lugar a ele dado no discurso. 
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CAPÍTULO 4: DISCURSO, SUJEITO, E O LUGAR DADO AO AUTISTA, NA ANÁLISE 

DE DISCURSO E NA PSICANÁLISE 

 

Repetir e falar, falar, falar até falar diferente. 

Falar, deslocar e resignificar. E a marca dessa 

diferença aparece não só porque conseguimos 

resignificar os significantes que nos constituem a 

partir da repetição, essa diferença se marca 

também no tom, nas modulações e no ritmo de 

nossa voz. 

(Bethania Mariani) 

 

 

 

Neste capítulo, tendo como diálogo sempre o campo da Psicanálise, abordaremos 

alguns conceitos da Análise de Discurso, que recortamos para refletir acerca dos discursos 

sobre o autismo. Isto porque percebemos modificações, conforme avançam os atendimentos 

musicoterápicos, em relação ao lugar dado à criança/adolescente autista no discurso de mães e 

profissionais. Precisamos, assim, do referencial da Análise de Discurso. Ressaltamos os 

conceitos de discurso e sujeito, bem como alguns outros a eles relacionados, tais como língua, 

fala e real da língua. 

A partir da epígrafe acima, vemos a importância do falar. Falar, em psicanálise se 

distingue do dizer, como vimos na introdução. E, especialmente no caso do autista, nosso 

grifo na epígrafe acima se faz destaque, pois a sensibilidade desses sujeitos à melodia da voz é 

seguramente uma via de acesso a eles. 

O que segue nas próximas páginas encontra ancoragem na citação acima: somente a 

partir da sensibilidade em compreender a importância de resignificar, podemos sustentar a 

tentativa de escutar uma criança/adolescente autista, bem como observar a multiplicidade de 

formas como o autismo é discutido. 

Sugerimos, com as entrevistas realizadas e casos clínicos atendidos, um dispositivo de 

análise, face à complexidade em construir um quadro teórico em que os três campos 

contribuam com seus conceitos, especificidades e pontos de intersecção para que a voz do 
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autista seja escutada, para que a criança/adolescente autista se torne “audível” e para que se 

possa atentar ao que ele pode mostrar. Isto porque, supomos, o autista tem uma forma de 

subjetividade. Apenas a forma como essa subjetividade se apresenta nem sempre nos é tão 

clara. Há que escutar, e escutar muito, os „restos de linguagem‟ de lalangue (MILNER, 1987) 

ou os pedaços de palavras (VIVÈS, 1989) para acolhê-lo. Não é pela via direta das palavras e 

do discurso que se chega a quem está „quebrando copo‟ na própria mão (caso J, apresentado, 

proximamente, no quinto capítulo). Porém, a música, a melodia pode apontar o caminho de se 

aproximar do autista de uma forma não invasiva. Daí considerarmos música uma linguagem e 

buscarmos nos estudos da Linguística, ferramentas que nos auxiliem analisar as falas de mães 

e profissionais que lidam com autistas. 

 A partir da Linguística, e mais particularmente, dos estudos de prosódia e poesia, 

aprendemos sentidos dados aos sons, no ritmo das palavras. O autista parece ser sensível a 

isso. G, já mencionado anteriormente neste trabalho (introdução e capítulo 3), parecia 

sensibilizar-se com o jogo sonoro de Tic Tac do Meu Coração, justamente em relação às 

inflexões rítmicas, dadas aos versos da canção. Assim, tínhamos diferenças de intensidade e 

andamento ao cantar „tic tac‟, por exemplo, mais forte ou mais lento, com espaçamentos para 

que G completasse, ou não. 

De outro atendimento em musicoterapia, no Instituto, em diário de campo, tem-se o 

seguinte recorte, também mencionado no capítulo 3, do caso de W: Trata-se da fala da mãe de 

W: 

“Ele é um artista. Tá tão melhor. Quando me lembro de como chegou aqui... era só 

grito e choro. Agora só quer saber de cantar” (2102). Este é um depoimento da mãe de W, 

adolescente autista atendido em Musicoterapia, em uma das vezes em que ela vai buscá-lo. Se 

em G, sem muito acesso à família, tínhamos somente o sonoro, em W temos um lugar dado a 

ele pela mãe. 

A troca do „u‟ pelo „r‟ dos significantes „autista/artista, no recorte da fala acima, 

modifica, de algum modo, a significação dada ao paciente autista, de alguém que “era só grito 

e choro” para o “artista” que “só quer saber de cantar”. A Análise de Discurso pode ajudar a 

refletir sobre essa ocorrência. Antes, a mãe de W escuta o diagnóstico de autismo, convive 

com isso, mas insiste em levar W aos atendimentos, entre eles a musicoterapia. 
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Algo se passa que afeta a mãe de W. O que está em jogo? A mãe, após meses de 

atendimentos a W, ao se referir ao filho, o chama de artista. Na troca de uma letra, abre-se 

outro lugar a W, no discurso da mãe. Ele passa a ser significado não pelo autismo, por uma 

“presença de um desenvolvimento acentuadamente anormal ou prejudicado na interação 

social e comunicação e um repertório marcadamente restrito de atividades e interesses” 

(DSM-IV, 1995, p.66), mas sim pelo artístico. 

Discurso, efeito de sentidos entre interlocutores (PÊCHEUX, 1969) e, não 

necessariamente, uma informação. Este efeito de sentidos é expresso nas palavras do próprio 

Pêcheux (1969):  

 

o que dissemos precedentemente nos faz preferir aqui o termo discurso, que implica 

que não se trata necessariamente de uma transmissão de informação entre A e 

B mas, de modo mais geral, de um “efeito de sentidos” entre os pontos A e B 

(PÊCHEUX, 1969, p. 82).  

 

 

Assim, para a Análise de Discurso, sentido é “relação a”, ou seja, não há „o‟ sentido, 

sentido que seria único, literal, daí o „efeito de sentidos‟, grifado na citação acima. 

Retomando o título desta tese, uma pontuação possível nos discursos sobre o autismo, 

detenhamo-nos um pouco em refletir sobre este conceito „discurso‟. Juntamente com a 

conceituação de sujeito, é de fundamental relevância, nesta proposta de articular os três 

campos mencionados, para favorecer a voz no autista. 

Em Pêcheux (1969), a partir do tripé proposto - inconsciente e ideologia, 

materializados na língua – discurso funciona como produção de efeitos de sentidos que se dão 

entre interlocutores. Este efeito de sentidos, que questiona uma comunicação transparente e 

inequívoca entre falantes, inaugura um novo paradigma. A partir da possibilidade de não 

haver, ao falarmos, mera troca de informações, temos a premissa de não sermos totalmente 

donos do que falamos. Falar mais do que se supõe, eis a dimensão nova preconizada pelo 

filósofo francês. Sobre este aspecto, comenta Orlandi (2012a): 

 

 

a Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata 

da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E a 

palavra discurso, etimologicamente tem em si a déia de curso, percurso (...) palavra 

em movimento (...) com o estudo do discurso observa-se o homem falando 

(ORLANDI, 2012a, p. 15, grifos nossos). 
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Mas, como é o caso desta tese, às vezes, este “homem falando” emite palavras soltas... 

como no autismo. Por isso, considerando a “palavra em movimento” na citação acima, busca-

se refletir sobre o que acontece, a partir dos atendimentos em que o autista pára de chorar e 

gritar, para falar, para proferir palavras soltas, ou cantar, levando sua mãe a nomeá-lo „artista‟. 

A aposta do atendimento em Musicoterapia se faz igualmente nesta direção: que a utilização 

da música contribua também para que sejam redimensionadas as falas de mães e profissionais, 

a partir das mudanças que se percebem em seus enunciados.  

No entanto, analisar discursivamente as falas de mães e profissionais tem sua 

complexidade porque, exatamente pelo movimento das palavras, os dizeres são passíveis de 

transformação. De acordo com Pêcheux (1969), “todo enunciado é intrinsecamente suscetível 

de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para 

derivar para um outro (...)” (PÊCHEUX, 1988, p. 53). Observa-se isso no enunciado 

formulado pela mãe sobre seu filho autista que “vira artista”. 

As “palavras em movimento”, grifo da citação acima, sugerem uma discussão sobre a 

palavra, sobre o dizer, também instrumento de trabalho da Psicanálise, ainda que em outras 

bases. Como escutar quem fala diferente, quem tropeça nas palavras? E quem só produz 

palavras soltas, podemos dizer que fala? “Não repete, como um papagaio, nem fala como 

gente”, (no diário de campo, observação de um profissional que trabalha com as mesmas 

crianças atendidas em musicoterapia)? 

Se a fala é necessária para que a língua se estabeleça e esta é materialidade discursiva, 

podemos compreender que o autista, mesmo entrando na linguagem e falando, não entra no 

discurso, como tratamos no capítulo 2. Nesta direção, nos comentários acerca das crianças do 

Instituto, a fala muitas vezes se confunde com linguagem não verbal, no caso do autismo. 

Alguns profissionais do Instituto fazem as seguintes considerações a esse respeito: “ele fala 

com o corpo”; “o meu corpo é uma extensão do corpo dele” (falas colhidas em conselho de 

classe, onde um fisioterapeuta se refere à criança autista, que toma sua mão como 

prolongamento dela própria). Muitos professores comentam que “a criança tem sua linguagem 

própria”. O que é chamado „linguagem‟ por esses profissionais parece tratar-se de como o 

autista, ao invés de verbalizar, muitas vezes utiliza o próprio corpo como veículo para 

expressar suas emoções. Decifrar esta “linguagem” e aproximá-la do que seria compreensível, 

para que houvesse convívio social é, talvez, onde a música poderia colaborar. 
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Deve-se aqui fazer algumas distinções quanto ao uso, pelos profissionais do Instituto 

Benjamin Constant, dos termos „linguagem‟ e a expressão „falar com o corpo‟. Segundo 

Orlandi (2009), “a Linguística definiu-se, com bastante sucesso entre as ciências humanas, 

como o estudo científico que visa descrever ou explicar a linguagem verbal humana” 

(ORLANDI, 2009, p. 9). Assim, a linguagem verbal humana está diretamente ligada ao falar. 

Mesmo havendo outras linguagens, como a musical, não é delas que se ocupa a Linguística. 

Por isso faz-se importante afirmar a discussão de música como linguagem como fizemos no 

capítulo 3, desta tese, uma linguagem distinta da verbal, mas que dela se aproxima pela 

palavra cantada e pela poesia, como veremos no capítulo 5. Portanto merece atenção o „falar 

com o corpo‟. 

Segundo Soler (2010), “o discurso nos dá nosso corpo, esse corpo que devemos dizer 

que „temos‟. O sujeito, quer dizer, o falante, contrariamente ao animal, não é seu corpo. Vê-se 

isso no fato de que o sujeito precede o corpo e sobrevive a ele” (SOLER, 2010, p. 41). Em 

musicoterapia, sabemos que a música, já anteriormente conceituada, acompanha o ser humano 

do nascimento à morte, ou seja, desde o choro ao nascer, aos rituais fúnebres, onde 

geralmente há cantos específicos, nas diversas culturas (COSTA, 2008). Mas pela teoria 

psicanalítica, podemos avançar um pouco mais nessa reflexão. De fato, “corpo falante marca 

uma fronteira com relação a todas as técnicas da fala que chamamos psicoterapia” (SOLER, 

2010, p. 9). Vale retomar o argumento de que nossa busca se faz no sentido de acolher a 

criança/adolescente autista em sua produção musical, para além de técnicas, ou seja, além da 

musico(terapia), respeitando sua singularidade. Assim, é cara a reflexão de Soler (2010): 

 

 

Quando dizemos: o sujeito tem um corpo, Soler (2010) questiona o que isso quer 

dizer: “O que significa ter um corpo? Todos os sujeitos tem um organismo mas nem 

todos tem um corpo. Ter um corpo é poder fazer algo com ele” (SOLER, 2010, p. 

41, grifos nossos).  

 

 

Esta é uma fórmula que Lacan propôs, segundo Soler (2010). Nosso grifo acima 

aponta para o uso que o autista não consegue fazer do corpo, observado em atendimentos de 

musicoterapia. Nesse caso teríamos um organismo, pois ele não tem a inscrição simbólica no 

corpo. Assim, sensações de prazer ou desconforto muitas vezes não são verbalizadas, mas 

voltam-se ao próprio corpo nas estereotipias, em movimentos repetitivos, maneirismos, gritos 

e automutilação. Observamos nos casos clínicos aqui trazidos, que a música oferece uma 
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possibilidade de o autista fazer outra coisa: cantar, tocar, levar a energia das sensações para 

outro lugar. Assinalamos que em nossa prática clínica é secundário o que a 

criança/adolescente faz com a música, não é esperada essa ou aquela produção musical. Mas 

muitas vezes é levado em conta o que o autista sonoriza com o próprio corpo, sendo a isso 

dada uma organização musical que promova alguma pontuação. Por exemplo, estalar de 

dedos de W foi ritmado, e se tornou um acompanhamento no “programa cante com a Márcia”, 

jogo sonoro assim intitulado pelo paciente, em sessão. O gozo que a criança/adolescente 

autista parece experimentar corporalmente, no neurótico assumiria outro caminho: 

 

 

„Corpo falante‟, isso desloca o campo da linguagem do Simbólico para o Real, pois 

o corpo do qual se trata não é o do estádio do espelho, o corpo da imagem, da forma. 

É o corpo substância que „se goza‟ e se situa no espaço da vida. Entra-se, pois, no 

capítulo da função e da incidência da fala sobre a substância viva (SOLER, 2010, 

p. 11, grifos nossos). 

 

 

Assim, pensamos a partir do que grifamos na citação: se no autismo, não podemos 

supor o processo de simbolização ao qual o neurótico tem acesso, precisamos buscar outros 

recursos que não falar diretamente ao autista. Em psicanálise temos que Lacan, desde o início, 

“se perguntava „o que falar quer dizer‟ para marcar a diferença da fala analítica” (SOLER, 

2010, p. 9). Recordamos aqui a intervenção feita a P1, nos ensaios para o concerto, discutida 

no capítulo 3, desta tese. Os movimentos exagerados permitiram-na se descolar do papel e 

cantar às vezes me olhando como que para recordar os gestos que fazíamos nos ensaios, mas 

sem se desconcentrar na hora da apresentação pública.  

Para a criança/adolescente autista, um tratamento analítico não se faz nos moldes da 

clínica para neuróticos, aproximando-se mais do secretariado que Lacan, no Seminário 3, 

sugere para a psicose. Pois, “a própria noção de „corpo falante‟ faz a conexão entre o verbo de 

um lado, precedentemente referido ao sujeito” (SOLER, 2010, p. 11). Neste caso, vale 

lembrar, e distinguir o sujeito do inconsciente, sujeito neurótico, bem como o secretário, que 

supõe um sujeito que será secretariado. 

Mais adiante, no Seminário Identificação ([1961-1962] 2003), quando Lacan descreve 

sua cadelinha, tem-se uma longa discussão entre o „falar /não falar‟ que aqui nos interessa. 

Isso porque, neste mesmo seminário, na aula de 20 de dezembro, Lacan esclarece que seu 

animal de estimação “não o toma por outro”. Assim, os animais, por exemplo, baleias e 
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golfinhos, até podem „falar‟, aponta Lacan no Seminário Identificação, mas não se trata do 

falar humano, dos neuróticos. Não à toa, o autista é, às vezes, comparado a “um bichinho” 

(depoimento de professora, no caso J, capítulo 5 desta tese). Mas não é disso que se trata: 

diferentemente do neurótico, o autista, mesmo estando na linguagem, não está no discurso (DI 

CIACCIA, 2005). Assim, ele pode até falar, “fala com o corpo” (no dizer de um profissional 

do Instituto), mas não há discurso. E, quando fala, “a fala serve, sobretudo, para gozar, e não 

para dizer” (DI CIACCIA, 2005 p. 35). Ainda assim, a linguagem musical, parece fazer 

algum laço, ao „tirar‟ palavras dele.  

Na música, é possível transformar grito em nota musical e mobilizar alguma palavra, 

pois afinal são humanos! Não o humano neurótico, em fim de análise, que é “carne de 

palavras e osso de desejo”, no dizer, em congresso (GOMES, 2013)
39

, mas também de carne e 

osso! No entanto, talvez a chave para o autista seja uma abordagem que não o confronte 

diretamente, mas uma aproximação que permita, por exemplo, cantar para e com ele. As 

palavras, para o autista, não parecem ter o mesmo peso ou importância do que para aqueles 

que dele, ou sobre ele, falam. 

Após esta digressão e retomando alguns aspectos da Análise de Discurso, vemos que o 

discurso teorizado é “um objeto sócio-histórico em que o lingüístico intervém como 

pressuposto” (ORLANDI, 2012a, p.16). 

Como vimos, em Pêcheux (1969), o conceito de discurso abre espaço para o equívoco, 

e é passível de análise a partir deste, inaugurando para a Lingüística o comparecimento do 

sujeito dividido, que sempre terá algo por dizer. É no confronto e no contato do histórico com 

o lingüístico, que se constitui a materialidade específica do discurso. A tensão produzida entre 

universos logicamente estabilizados e formulações irremediavelmente equívocas fornece 

material ao analista de discurso. O “efeito de sentidos”, em Pêcheux (1969), admite o 

atravessamento do sujeito por uma ideologia que inevitavelmente o habita e à qual, sem se dar 

conta, responde. 

Sabe-se que o discurso pressupõe as condições em que é produzido, sendo os sujeitos, 

afetados pelo inconsciente e pela ideologia (ORLANDI, 2012). Perguntamos, anteriormente, 
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em que condições se produziria a fala de uma mãe, de que lugar ela enuncia a mudança que 

observa em seu filho. 

A mãe de W, muito assídua em levar o filho às sessões de musicoterapia, reconhece 

que o menino passa a cantar, em vez de gritar. Mas ainda que não expressasse tal 

reconhecimento, a troca de letras (Artista em vez de autista, trocando o „u‟ pelo „r‟, como 

vimos anteriormente) já denota que algo se desestabilizou. Estaria essa mãe, ressignificando o 

filho, no imaginário? Ou estaria negando o autismo nele? Este questionamento se faz uma vez 

que, da posição-mãe, ela dá outro lugar a W. Segundo Orlandi (2012a), “nossos sentidos se 

constroem, dando-nos a impressão de sabermos do que estamos falando” (ORLANDI, 2012a, 

p.54). 

 O discurso não se confunde com texto, em termos conceituais. Um texto é uma 

materialidade histórica, discursivamente falando, uma “peça” de linguagem (ORLANDI, 

2007), onde há trama de sentidos. As entrevistas realizadas, bem como os verbetes de 

dicionários (a seguir comentados) e a definição de autismo no DSM-IV, são textos, nos quais 

se constitui um lugar para o autista. Assim, por exemplo, vemos que o critério 

fenomenológico descrito em “A.1a” (citado abaixo), do DSM-IV (anexo III) para o autismo, 

afirma que  

O prejuízo na interação recíproca é amplo e persistente. Pode haver um prejuízo 

marcante no uso de múltiplos comportamentos não-verbais (por exemplo, contato visual 

direto, expressão facial, posturas e gestos corporais) que regulam a interação social e a 

comunicação. (critério A1a, DSM-IV, 1995, p.66, grifos nossos).   

Os grifos no texto acima são para mostrar que, sendo cego, W já estaria excluído de 

uma possível classificação para o autismo, já que o contato visual não poderia ser direto, nem 

indireto. Além disso, a “interação recíproca” do paciente, em musicoterapia não parece 

prejudicada; mesmo que ampla, em outros setores da escola, não resiste à música, não se 

fazendo tão “persistente”. 

Com a Análise de Discurso percebemos que os profissionais e a família circunscrevem 

e significam o autista em vários discursos: médico, escolar, psicanalítico, para mencionar 

alguns, de que se trata examinar neste trabalho. Esses discursos produzem seus textos de 

apoio. Ainda retomando Orlandi (2012a), é importante destacar que: “Um sujeito não produz 

só um discurso; um discurso não é um texto”. (ORLANDI, 2012a, p. 71). Podemos inferir que 
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o autista não produziria, ele mesmo, um texto; mas, talvez, os profissionais que lidam com ele 

enquadrariam suas manifestações comportamentais em um texto identificável e nomeável 

pelo Outro. Consequentemente, a materialidade significante que ele produz lhe confere um 

lugar no discurso do sujeito falante. Mas é um texto sem coesão e coerência, sem que se 

apresente a função-autor, como elemento que promove a tessitura das palavras, ditas ou 

escritas (ORLANDI, 1996). 

Em A Língua Inatingível (2004), Pêcheux atesta que, na Lingüística, há o duplo fato 

de que existe língua e de que existem línguas e, consequentemente, a ferida aberta pelo 

conhecimento da divisão. Este é um aspecto muito caro quando observamos os discursos 

sobre o autismo. Pêcheux, em outras palavras, ajuda-nos a, nesse campo do autismo, refletir 

sobre o discurso, o sujeito, mas também a autoria e a interpretação. A partir de que, por 

exemplo, se elaboram laudos e são atribuídos diagnósticos a quem nem tem a possibilidade de 

dizer de si mesmo, como os casos mais graves de autismo demonstram? 

Por outro lado, como acolher W e seu rap, já comentado? Arriscaríamos dizer que W 

faz um texto, o rap (em anexo), com o auxílio da professora, “uma unidade, que podemos, 

empiricamente, representar, como tendo começo, meio e fim” (ORLANDI, 2012a, p.73). 

Entretanto, a mesma autora nos mostra que “há na base de todo discurso um projeto 

totalizante do sujeito” (ORLANDI, 2012a, p.73) e que “o autor é o lugar em que se constrói a 

unidade do sujeito” (ORLANDI, 2012a, p.73). Com essa relação estabelecida na Análise de 

Discurso, pensamos que a produção de W não encontraria lugar. Insistimos, porém em 

apontar o questionamento. 

Introduzimos, agora, uma questão, a partir do que refletimos anteriormente: seria o 

silêncio, em contraponto aos gritos, estereotipias e “estar em seu próprio mundo”, um texto 

produzido por alguns autistas? Assim costumam a eles se referir os profissionais escutados no 

que se refere ao isolamento característico e manifesto em diversas formas no autismo. 

Lembramos aqui a ressalva feita na introdução deste trabalho, já que „falante‟ é um 

significante caro à Psicanálise, um dos saberes deste nosso tripé para compreensão dos 

discursos sobre o autismo. 

Pensemos na questão do silêncio relativamente ao autismo. Refletir sobre o silêncio do 

autista e como ele responde à música talvez redimensione a questão. 
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Orlandi (2012) aponta para a materialidade do sujeito, seu corpo que, se enquanto 

empírico é apenas carne, torna-se „corpo discurso‟ quando interpelado. “Por exemplo, um 

sujeito, pego em silêncio, muda imediatamente sua postura corporal (...) se apresenta com um 

corpo que significa seu silêncio e se significa nesse silêncio” (ORLANDI, 2012, p. 86). Se o 

autista não é considerado sujeito do discurso, mas um indivíduo, dificilmente podemos pensar 

em seu silêncio como texto. Entretanto, se J, R ou W, pacientes de musicoterapia, ou, ainda, 

qualquer dos cantores dos ateliês musicais parisienses, tem sua postura corporal mudada e 

transformada pela música, talvez possamos manter esse questionamento. 

É possível estender essa discussão aos dicionários de Psicanálise. Neles, que trazem 

em seu bojo o lugar do saber profissional, há silenciamentos: nem sempre o verbete autismo 

figura, talvez confirmando a historicidade desse interesse sobre o autismo, que na Psicanálise 

foi se consolidando.  No Vocabulário de Psicanálise (1967), não havia menção ao autismo, 

posteriormente, porém, o verbete autismo passa a figurar, embora com definições 

marcadamente distintas nos dois dicionários mais consultados por profissionais da área: 

Chemama (1995) e Roudinesco e Plon (1997), edições brasileiras.  

O verbete autismo em Roudinesco e Plon (1997) se define prioritariamente como 

“termo criado em 1907 por Eugen Bleuler. Por outro lado, em Chemama (1995) predomina a 

descrição clínica do verbete. Horta Nunes (2006) nos alerta que a configuração interna dos 

verbetes produz um discurso. Comparativamente, portanto, se examinamos o mesmo verbete 

em dicionários distintos percebemos que o mesmo termo – no caso, autismo – recebe, a partir 

do enfoque de cada dicionário, tratamento diferenciado. Neste caso, dados como: a presença 

ou não de etimologia, o trânsito pelo discurso médico ou histórico ou ambos, e qual discurso 

se sobressai como diferenciais na construção do verbete.  

Para o imaginário popular o dicionário traz certezas, o que nele está escrito é para ser 

levado a sério, passou por várias revisões, baliza os conhecimentos e, a ele, um grupo 

profissional corrobora e utiliza como ponto de partida para várias referências. 

 Recorrendo ao prefácio de cada dicionário, pode-se examinar o atravessamento 

ideológico que os autores sofrem ao escrever os conceitos da forma como optaram. Por 

exemplo, em Roudinesco e Plon (1997), há explícita retomada do Vocabulário de Psicanálise 

(1967, a ele se referindo, ao citar Laplanche). Chemama (1995), na parte do prefácio 
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intitulada “advertência”, afirma que os autores são “praticantes”. Tais ressalvas mostram de 

que lugar será feito o texto do verbete.  

Em ambos os dicionários, o verbete autismo é colocado em outras línguas: o termo é 

traduzido em Chemama (1995) para o alemão, francês e inglês; em Roudinesco e Plon (1997) 

além desses idiomas, é acrescentado o espanhol. Pode-se especular a falta desse idioma no 

verbete, pela proximidade do português com o espanhol, já que a escrita é a mesma. No 

entanto, essa distinção marca certa deferência aos latinos, que se dá em um dicionário e não 

em outro. Em Chemama (1995) tem-se primeiramente a abreviatura „s.m.‟, ao lado da palavra 

autismo, indicando „substantivo masculino‟.  

Em Roudinesco e Plon (1997), há um parágrafo explicativo para dois adjetivos 

provenientes do termo: autista e autístico, o primeiro referente à pessoa e o segundo aos traços 

da patologia, por exemplo, delírio. A partir desse recorte ilustrativo dos dicionários de 

psicanálise pode-se observar, nos discursos sobre o autismo, que do ponto de vista da Análise 

do Discurso, na língua, se ligam, materialmente, inconsciente e ideologia, que operam e se 

ocultam para o sujeito. 

Diante de comportamentos enigmáticos, como no caso do autismo, surgem teorias, 

definições, falas de cunho educativo e até programas de treinamento de autistas na Internet. 

Perguntamo-nos se seria essa hiância de significado que, no autismo, promoveria tantas 

tentativas de dar conta do enigma de quem raramente é escutado. Para tanto, discutimos a 

seguir, sítios de significação que abordam o autismo, no discurso médico. 

Os manuais de psiquiatria, a exemplo do DSM-IV(1995), com o qual trabalhamos 

nesta tese, definem o autismo em categorias, organizadas em um espectro denominado 

“espectro autista”, na Medicina. Tal fato não se dá sem conseqüências: traz reflexos ao 

trabalho institucional, afetando os dizeres de profissionais na instituição, onde esta pesquisa 

iniciou. Isto aparece, por exemplo, na fala de uma professora, em conselho de classe, quando, 

referindo-se a W, já comentado anteriormente, ela diz: “ele é tão inteligente, é um Asperger”. 

De acordo com a classificação do DSM-IV, para o Aspreger “os marcos motores 

podem apresentar atraso e uma falta de destreza motora está presente” (DSM-IV, 1995, p.75, 

grifos nossos). A habilidade com que W se faz acompanhar no seu rap, batendo palmas e 

dançando, desafia a própria musicoterapeuta, tamanho entusiasmo e precisão rítmica. 
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Portanto, por esse critério não daria para classificá-lo como Asperger. Ainda que o verbo 

„poder‟ seja indicativo de possibilidade, inexistente no caso de W, a certeza se verifica pelo 

verbo „estar‟. A professora o classifica assim pela “inteligência”, apagando esta parte do 

critério médico. 

O mesmo manual afirma que “o transtorno de Asperger pode ser diferenciado do 

transtorno autista pela ausência de atraso no desenvolvimento da linguagem. O transtorno de 

Asperger não é diagnosticado se são satisfeitos critérios para o transtorno autista” (DSM-IV, 

1995, p.69, grifos nossos). Parece haver uma hierarquia na classificação, sendo o “transtorno 

autista” o de maior comprometimento. Novamente no critério classificatório surge a tensão 

entre a “possibilidade” (“pode ser diagnosticado”) e a „certeza‟, grifada a seguir. 

O fragmento acima em que a professora se refere a W merece ser mais discutido pela 

Análise de Discurso, que nos fornece material para pensar a posição da professora.  A isso se 

acrescem as condições em que se produzem os dizeres dos que trabalham na instituição, no 

caso, a professora no conselho de classe. Ainda em reunião de conselho, temos igualmente, o 

registro de um professor que, ao referir-se ao autismo e a seu aluno que não lhe responde, 

comenta: “não é culpa da mãe dele”. Esta fala nos remete a um lugar dado ao autista por 

algumas teorias da psicologia, durante muitos anos
40

 atribuindo à mãe, uma possível falha da 

criança. 

O DSM-IV (1995), com o respaldo do discurso psiquiátrico, é um texto, no qual se 

constitui um sítio de significância em torno de “transtorno invasivo do desenvolvimento”.  

Segundo Orlandi (2012a), o trabalho da ideologia é “produzir evidências, colocando o homem 

na relação imaginária com suas condições materiais de existência” (ORLANDI, 2012a, p.46).  

Assim, o próprio termo „desenvolvimento‟ já é uma marca específica: supõe-se como uma 

evidência um desenvolvimento da infância com ou sem “transtorno invasivo”. No manual de 

psiquiatria temos que: 

Embora termos como “psicose” e “esquizofrenia da infância” já tenham sido usados com 

referência a indivíduos com essas condições, evidências consideráveis sugerem que os 

Transtornos Invasivos do Desenvolvimento são distintos da Esquizofrenia (entretanto, um 

indivíduo com Transtorno Invasivo do Desenvolvimento ocasionalmente pode, mais tarde, 

desenvolver Esquizofrenia). (DSM-IV, 1995, p.66) 

                                                 
40

 No século XX, a Psicologia ao se ocupar do autismo o coloca em direta referência à relação mãe-bebê. 
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 Percebe-se no entrelaçamento das significações atribuídas ao autismo, a dificuldade dos 

profissionais que lidam com autistas de referirem-se a eles. Muitas vezes são chamados de 

“esquizofrênicos” ou mesmo “loucos”. Esta situação remonta aos tempos de Bleuler e 

Kanner, quando o autismo começou a ser conceituado. 

A constituição da linguagem pela História e pela memória é, portanto, um ponto 

importante a considerar, pela Análise de Discurso, quando nos deparamos com descrições 

como a anterior. Na seara do autismo temos enunciados considerados coesos pelo discurso 

científico. Ou seja, o discurso científico sobre o autismo, e aqui nos referimos ao discurso 

médico-psiquiátrico, busca um fechamento dos sentidos, um efeito de literalidade: autismo é 

„X‟; seus aspectos são tais; seu tratamento é “Z‟. Por isso, neste aspecto, em se tratando do 

autismo, o discurso médico-psiquiátrico é ponto nevrálgico. Clavreul (1983) aponta para a 

ordem médica como poderosa e difícil de a ela se resistir, fato que gera conseqüências. Trata-

se de um discurso que constrói um saber fechado em si mesmo, garantia da produção 

discursiva de certezas. É isso que Clavreul (1983) critica: 

 

 

impõe-se a necessidade de falar da medicina como sendo um discurso. E, 

primeiramente para extrair o fato de que se participa do discurso médico mesmo 

que não se possua seu saber e sua prática. O maior médico não pode pretender 

possuir todo o saber e toda a técnica; ele deve frequentemente recorrer à opinião de 

seus confrades e também aos seus livros. Ao contrário, o mais ignorante dos não-

médicos pode ser levado a se improvisar como socorrista e com isso realizar um ato 

médico (CLAVREUL, 1983, p. 48, grifos nossos). 

 

 

O grifo nosso, na citação, tem ressonância com o que observamos institucionalmente. 

Não possuir prática médica, mas participar do discurso médico, seja reproduzindo termos e 

expressões, seja sob os efeitos de literalidade, parece ser fato recorrente no âmbito 

institucional. Não raro, percebemos, em reuniões de professores e conselhos de classe, bem 

como em reuniões de pais, diversos pronunciamentos acerca do autismo. Mesmo não tendo 

qualquer tipo de formação vinculada à Medicina, a experiência com este tipo de alunos 

encoraja alguns profissionais em reuniões de equipe, a discorrer sobre as mais eficazes formas 

de uma criança autista manter-se quieta ou participar de uma atividade, através da utilização 

de termos médicos e psicológicos. 

 Como pensar esse sítio de significância que circunscreve o autismo como “transtorno 

invasivo do desenvolvimento” nos tempos atuais, em que o crescente acesso à internet, 
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favorece generalizações diagnósticas online? Diagnósticos que, muitas vezes, banalizam as 

síndromes e, também, as formulações da Psicanálise. 

O discurso médico se apresenta em discussão, com destaque para a clínica, desde 

Foucault (2011[1980]) que assim aponta:  

 

 

Ora, em alguns anos, os últimos do século, a clínica vai ser bruscamente 

reestruturada: separada do contexto teórico em que nascera, vai receber um 

campo de aplicação não mais limitado àquele em que se diz um saber, mas 

coextensivo àquele em que nasce, se experimenta e se realiza: ela fará corpo com a 

totalidade da experiência médica (FOUCAULT, 2011, p. 67, grifos nossos). 

 

 

A reestruturação do campo clínico, que grifamos, é um aspecto caro ao tema em 

questão, uma vez que o autismo comporta o olhar tanto do clínico quanto do educador. 

Médicos psiquiatras, psicólogos e, proximamente à nossa discussão, profissionais da 

Educação e Saúde, se interessam por falar acerca do tema que, assim, transita entre os que, 

outrora, consideravam patologia e hoje situam entre os transtornos do desenvolvimento. O 

significante „desenvolvimento‟ remete a comportamento, logo, à repetição do comportamento 

preestabilizado. 

 Continuaremos com as formulações de Foucault, autor do emblemático livro O 

Nascimento da Clínica: 

 

 

na tradição médica do século XVIII, a doença se apresenta ao observador 

segundo sintomas e signos. Uns e outros se distinguem por seu valor semântico e 

por sua morfologia. O sintoma – daí seu lugar de destaque – é a forma como se 

apresenta a doença: de tudo o que é visível, ele é o que está mais próximo do 

essencial: e da inacessível natureza da doença, ele é a transcrição primeira. 

(FOUCAULT, 2011, p. 97-98, grifos nossos). 

 

 

A partir do grifo acima, destacamos o quanto o sintoma parece ser o fator 

preponderante, na discussão das doenças em geral. Para o autismo, em particular, também: 

valoriza-se o sintoma, o que é visível.  Na fala da professora, “ele é um Asperger,” parece 

ecoar essa memória do discurso médico, uma vez que o termo “Asperger” é uma das 

apresentações do autismo, no „espectro autista‟, nos catálogos psiquiátricos, como vimos 

anteriormente. 
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A menção ao termo Asperger aponta para o fato de que o autismo se inscreve em 

saberes que devem ser repensados. Há uma produção da criança autista que rompe o silêncio e 

questiona o que „se sabe sobre‟ ela. Isto talvez responda porque se faz necessário o auxílio da 

Análise de Discurso como lugar teórico-metodológico para exame crítico das contradições 

entre o que é produzido institucionalmente e o que o autista poderia dizer. 

Para além da dicotomia saussureana língua/fala, Pêcheux nos coloca ante a dicotomia 

língua/discurso (FERREIRA, 2010), discurso aqui compreendido como efeito de sentidos, 

conforme já mencionamos. O sujeito dividido, que jamais é pleno dono do que fala e, por 

inserir-se na linguagem é „condenado‟ a falar, sofre o atravessamento ideológico e suas 

conseqüências. Nem tudo o que queremos é falado, e, muitas vezes, não falamos o que 

queremos. Nesta fala, se inscrevem as interpretações.  

Até o momento, fizemos um percurso por alguns conceitos da Análise de Discurso que 

remeteram a outros, contribuindo para refletir acerca dos discursos sobre o autismo. Assim, o 

fio condutor - o discurso - levou-nos aos conceitos de sentido, texto, sítio de significância, 

ideologia, para se pensar a questão do sujeito, do autista, e de como ele é significado.  

Trazemos, assim, uma questão: autista não é considerado sujeito?  Este significante 

não é ponto de discussão em Musicoterapia. Para o musicoterapeuta, o afetamento pelo 

sonoro, que se dá desde o útero materno, seja por vibrações ou auditivamente, já faz de todos 

os humanos, sujeitos musicais. Bruscia (2000) destaca o quanto é potencialmente complexa e 

diversificada a influência da música, e encoraja a que os musicoterapeutas a utilizem para 

além de suas fronteiras tradicionais. Mas os campos da Psicanálise e da Análise de Discurso 

apresentam importantes conceituações que tornam complexa a resposta à pergunta formulada. 

Talvez seja oportuno dizer em termos conceituais, o que o sujeito não é, para esses 

campos mencionados. Sujeito não é pessoa, nem um indivíduo, indivisível. Tanto para a 

Análise de Discurso quanto para a Psicanálise, o sujeito é, em termos conceituais, considerado 

dividido, ou seja, porta o inconsciente. Sendo determinado pelos significantes do Outro da 

linguagem, o sujeito não é definível (QUINET, 2012, p. 22). Assim, o sujeito desliza entre os 

significantes da linguagem do Outro: 

 

 

Quando o velho Solomon diz a Peter Pan que ele é um menino e não um pássaro e 

que, portanto, não pode voar, Peter Pan pergunta: “Vou ser o que então?” A resposta 
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poderia ser a própria definição de sujeito do inconsciente: “Você será um nem-isso-

nem-aquilo”. (...) O sujeito não “é” isso ou aquilo, Ele é um vazio, um furo no 

conjunto da linguagem, deslizando nas cadeias significantes (QUINET, 2012, p. 23). 

 

 

Assim, se o sujeito dividido é o que porta o inconsciente, então podemos nos 

perguntar: do ponto de vista, sobretudo da Psicanálise: o autista seria sujeito? Em outras 

palavras, sujeito de que, sujeito a que, a quem, se não entra na linguagem e não está no 

discurso? É importante destacar aqui, que para a Psicanálise, há uma diferença entre 

linguagem e discurso que é bastante relevante, distinção conceitual importante, sobretudo 

quando se trata da discussão que envolve o autismo. Segundo Orlandi (2012a), “a Análise de 

Discurso concebe a linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade natural 

e social. Essa mediação, que é o discurso, torna possível tanto a permanência e a continuidade 

quanto o deslocamento e a transformação do homem e da realidade em que ele vive” 

(ORLANDI, 2012a, p.15). 

Retomemos R, cego de nascença, autista, com problema motor (usa uma calha 

ortopédica para possibilitar sua locomoção), que iniciou musicoterapia há dois anos. Sua 

primeira sessão é digna de nota: entra com fita adesiva colada nas mãos “porque se morde a 

ponto de arrancar pedaço da própria carne”, segundo informações colhidas. Peço à pessoa que 

o traz (uma das funcionárias do Instituto), que retire aquela fita, deixe a pele respirar. R entra 

na sala, calado, andando com dificuldade, devido a seu problema motor. Ajudo-o a sentar-se 

em uma cadeira, e ele permanece calado. Coloco suas mãos sobre as cordas do violão e digo: 

Oooooiiiiiii, fazendo um movimento ascendente com a voz. R esboça um sorriso. Canto, a 

partir dos sons obtidos pelo toque nas cordas do violão - as cordas deste representam 

respectivamente as notas mi, lá, ré, sol, si, e a nota mi, uma oitava acima:  

“Violão, canta uma canção prá mim”: nomeada, posteriormente, a „canção do violão‟, 

para distinguir de outras tantas produções em sessão, a frase é colocada em uma melodia que 

basicamente segue a sequência das notas mencionadas. Cabe observar que as notas ocupam 

duas oitavas do piano. Este é um dado relevante para as futuras sessões de R: o piano está de 

certo modo contido no violão. E isto pode – deve – ser explorado inicialmente pela voz, uma 

vez que o cantar não parece ameaçá-lo. O piano, ainda muito ameaçador para R (algumas 

tentativas feitas, ele se esquiva do instrumento) pode ser, quem sabe, futuramente, uma via de 

expressão. Para tanto a musicoterapeuta deve esperar, até que, por algum meio, R sinalize. 
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Escuto R em voz muito baixa falar um tímido “oooi”, e respondo amplificando o som, 

outra vez. A sessão se resume a eu repetir a „canção‟ e brincar com o „oi‟ ao que ele começa a 

dar risada e finalmente, quando deixo lacunas na „canção do violão‟ ele completa („mim‟ é a 

única palavra audível, na letra da canção acima). 

R falta duas sessões seguidas a partir da primeira. Adoece frequentemente e, não raro, 

acaba sendo internado. O surpreendente é que, ao retornar, canta trechos mínimos (por 

exemplo, “pra mim”) da melodia da „canção do violão‟. Leva minha mão ao violão quando a 

percebe por perto, como se eu e o violão fôssemos extensão dele próprio. E, de novo, o „oooii‟ 

provoca risada. 

Dois anos após, muitos ganhos aconteceram. A partir da música surgem palavras 

soltas (coca-cola, mate, que são colocadas em outra canção; Globo, Rede TV; Extra, 

Carrefour, como se houvesse blocos sonoros de palavras que guardam um elemento comum). 

R parece melhorar de humor em sala de aula, segundo relatos das professoras em conselho de 

classe. No entanto, persiste a ecolalia de algumas frases escutadas em sala de aula. Hipotetiza-

se que as palavras soltas, proferidas aparentemente sem sentido, advenham daí. O curioso é 

que ele as agrupa. 

Em uma sessão recente, R insistia em colocar a minha mão sobre o violão e eu 

cantava: „a sua mão‟; R repetia textual e melodicamente. Começo a cantar: 

„Eu sou o R e esta é minha mão; e a minha mão vai pro violão‟, levando a mão do 

peito dele ao violão. Deixo lacunas na „canção do R‟, e ele as completa (eu sou o..., por 

exemplo). Esse jogo musical leva uns dois meses. Após outro período de faltas por doença, R 

traz esta mesma canção, a fala nasalada, a métrica musical correta. Surpreendentemente, deixa 

espaço para que eu complete, dizendo: eu sou o... (silencia). Respondo, falando entusiasmada: 

R, “é você”, e volto a cantar „e esta é...‟. A resposta dele vem, igualmente no canto: “minha 

mão”. Vou colocando a letra da canção, com espaços a completar, agora, para que ele forneça 

musicalmente as respostas: eu sou o R e esta é minha mão. Deixo, também, de propósito as 

lacunas cujas respostas se referem a ele. Até um ponto que canto, acrescentando uma 

pergunta: quem é você, menino? E a resposta dele vem na canção: “eu sou o R”. 

Sabe-se, pela Análise de Discurso e pela Psicanálise, como inicialmente mencionado, 

que a linguagem e o discurso se colocam como divisores de água a esta questão. Que dizer de 
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um autista que é „convocado‟ musical e ludicamente e a isso responde? Automatismo? 

Imitação? Paralelamente, há depoimentos de sujeitos falantes que merecem registro. Escuta-

se, por exemplo, da mãe: “ele tá falando tudo!” As professoras, por sua vez, comemoram: “ele 

ta cantando, dançando!!” (lembremos da dificuldade motora). As professoras o colocam para 

arrastar uma cadeira e comemoram que ele se move, esta é a „dança‟. 

Novamente R se hospitalizou, na UTI, com 43 graus de febre, por uma infecção, 

segundo informações colhidas. Diante desses fragmentos, apresentamos, no capítulo 3, 

reflexões para uma metodologia que melhor articule esses testemunhos e as produções de R, 

entremeadas de interrupções mas, preservadas por uma continuidade que ele mesmo dá ao que 

se obteve nos atendimentos, uma vez que se lembra das melodias, anteriormente cantadas. 

Para dar voz ao autista, insistimos no trabalho com conceitos que se interceptam nos 

campos da Psicanálise, Análise de Discurso e Musicoterapia. Assim, partimos da observação 

do que ocorre nos atendimentos e, seguimos reterritorializando conceitos. Discurso, 

conceituado, na Análise de Discurso de linha francesa, como produção de sentidos entre 

interlocutores, vem estabelecer, uma relação do campo da língua, estudada pela Lingüística 

com o campo da sociedade, enfocada pela história. A língua tem sua ordem, marcada por uma 

materialidade que lhe é própria. Como já vimos, (FERREIRA, 2010), constituindo-se no 

entremeio da Lingüística e das Ciências Sociais, a Análise de Discurso desloca a dicotomia 

entre língua e fala, propondo uma relação entre língua e discurso. Nesta, o sujeito é afetado 

pelo inconsciente e pela ideologia. Indagamos se funcionaria o ideológico no autismo.  

Não podemos dizer que o autista, para a Análise de Discurso seja sujeito, pois, de 

acordo com Orlandi, o sujeito precisa se “assujeitar” (ORLANDI, 2012a, p. 50. 

Assujeitamento à língua é o que o autista não faz, como vimos no capítulo 2. A produção de 

W, que em sessão musicoterápica traz letra e música da canção de Lamartine Babo “Quem foi 

que inventou o Brasil?”, inesperadamente, como se estivesse cantando em um programa de 

rádio e as várias produções literárias dos autistas adultos, continuam a nos questionar sobre o 

lugar que eles podem ocupar junto aos falantes. 

E neste ponto, há que perguntar-nos: autista é sujeito, como falar de sujeito para algum 

destes três campos que a tese pretende abarcar? Embora na Musicoterapia se possa considerar 

que sim, esta questão atravessa este trabalho e merece um pouco mais de discussão. 
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Se, ainda de acordo com Orlandi (2012), um discurso não se fecha, constituindo uma 

dispersão de textos, cabe refletir sobre a dinâmica de um Instituto, no caso o Benjamin 

Constant, para onde é encaminhada uma criança autista. No Instituto Benjamin Constant, 

convivem fisioterapeutas, médicos oftalmologistas, professores, fonoaudiólogos, terapeutas 

ocupacionais, bibliotecários (que organizam os livros sobre a deficiência visual e as revistas 

do Instituto) etc. É importante destacar que a instituição se apresenta virtualmente também: 

possui um site onde descreve o conjunto de setores que a compõem. O curioso é que, nesta 

descrição, não há qualquer menção ao autismo. Porém, a partir do que está publicado, seja 

virtualmente ou nos manuais e revistas, são produzidos outros sentidos. Assim, quando uma 

mãe fala, comentando sobre o Instituto, sobre a professora, o que ela significa? 

 

No caso dos autistas que falam palavras soltas, ou neologismos, parece não haver, aí, 

significante o que importa ao neurótico em análise, mas algo da linguagem fora do discurso, 

como discutido anteriormente. Assim, o autista „vai sendo falado‟ por meio de vários 

discursos, também já mencionados. Falado até que ponto? Pela conceituação do real da 

língua, como veremos a seguir, parece não haver discurso que esgote o autismo. Ainda assim, 

uma pontuação faz-se importante ao tanto que se discute e produz em relação ao autismo. 

Uma pontuação que inclua o próprio autista naquilo que ele produz, seja um grito, uma 

canção, palavras soltas, ou um „rap‟. Ou ainda, na obra literária (BENTATA, 2013): “Como 

sintoma de nossa sociedade atual cola mal com os sintomas autistas! Até as estereotipias 

neuróticas como a tricotilomania passaram mais facilmente que os balanceios repetidos dos 

autistas”
41

 (BENTATA in CRESPIN, 2013, p. 273) 

Pêcheux concebe, na Análise de Discurso, a presença de um sujeito dividido. Na 

conceituação de discurso como efeito de sentidos entre interlocutores, Pêcheux coloca o 

quanto o discurso se materializa na língua, lugar de tensão da ideologia e do sujeito dividido 

que nunca dirá tudo, para quem sempre haverá o impossível de dizer. 

Para Pêcheux, a Linguística não pode se reduzir a uma concepção de mundo, já que 

comporta intrinsecamente uma prática teórica, que toma a língua como objeto próprio, ou 

                                                 

41
 Comme quoi le symptôme de notre société actuelle colle mal avec les symptômes autistiques. De même que des 

stéréotypies de névrosés comme la trichotillomani passent plus facilement que des balancements répétés d‟autistes! 

(BENTATA in CRESPIN, 2013, p. 278, tradução nossa). 
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seja, o real da língua, acima mencionado. No capítulo intitulado “O real da língua é o 

impossível” (Pêcheux, 2004 [1981]), há textualmente a afirmação da tese defendida por 

Milner (1987), que relaciona a possibilidade da Linguística com aquilo que a língua contém 

do impossível. Segundo ele, “há pelo menos um lugar do qual se fale do que não se pode 

falar: esse lugar é a alíngua. O real da língua é o impossível que lhe é próprio (MILNER, 

1987, p. 52). Em “O Amor da Língua” temos que: “A língua em si não é nada mais do que 

essa divisão considerada, em geral; uma língua é uma forma particular desta divisão; um 

dialeto de uma língua, uma reorganização específica de uma divisão particular” (MILNER, 

1987, p. 27). 

Transpondo para as discussões atuais, deve-se mencionar, embora não seja o foco 

desta tese, que os chamados savant (CRESPIN, 2013) interrogam as produções de autistas, 

como bem atesta o autista Josef Schovanec, que assim escreve: “de bobo, eu viro um pequeno 

gênio” (BENTATA in CRESPIN, 2013, p. 273)
42

. Ou ainda: “Ganhamos no plano técnico, 

toda sorte de classificação, mas quanto perdemos nesse caminho! Em suma, ser normal é bem 

triste. Prefiro a companhia dos loucos” (BENTATA in CRESPIN, 2013, p. 279)
43

.  

Vimos, que Pêcheux introduziu a questão do real da língua, introduzindo o real da 

História na crítica que faz às colocações de Milner (1987). Sua pergunta sobre „o que a 

Linguística foraclui?‟, encontra resposta neste conceito. O nome que Lacan forjou, alíngua 

(no original, lalangue), é em Milner, o registro que a consagra ao equívoco (MILNER, 1987, 

p. 15).  

 

 

Lalangue: ou, “alíngua”. “(...) que se nomeie alíngua a este núcleo que, em cada 

uma das línguas, suporta sua unicidade e sua distinção; ela não poderá representar-

se do lado da substância, indefinidamente sobrecarregada de acidentes diversos, mas 

somente como uma forma invariante através de suas atualizações, visto que ela é 

definida em termo de relações (MILNER, 1987, p. 12-15, grifos nossos). 

 

 

Esse núcleo, grifado na citação, do nosso ponto de vista, habita no incompreensível do 

que traz o autista. Entretanto acredita-se que Milner, em sua conceituação, se refere à língua, 

mas também ao inconsciente. Assim, o sujeito não é dono de tudo o que diz: faz um lapso, um 

                                                 
42

 D‟idiot, je deviens petit génie... (BENTATA in CRESPIN, 2013, p. 273, tradução nossa). 
43

 Nous avons gagné sur le plan technique toutes sortes de classifications, mas que n‟avons-nous pas, héleas, perdu em 

route! Em somme, être normal est bien trite. Je prefere la compagnie des fous (BENTAT in CRESPIN, 2013, p. 279, 

tradução nossa). 
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ato falho, troca nomes, sem entender o porquê. O que aparentemente é uma confusão, um 

engano, na verdade é pura manifestação da divisão do sujeito no que se diz.  

A esse respeito, Baldini e Mariani (2013) tecem considerações. Se, ao falarmos, não 

falamos tudo, aquilo que falamos esbarra no real da língua, nome que nomeia o inominável: 

 

 

Com Freud, Lacan afirma que ao falar, o sujeito diz mais do que imagina ao ser 

constituído por essa ordem própria que é o sistema da língua.  Porém, não o sistema 

à moda saussureana, mas sim um sistema reelaborado pela ótica lacaniana que, 

além de inverter a posição das duas partes constitutivas do signo linguístico tal como 

aparece no Curso de Linguística Geral, propõe um espessamento da barra que separa 

significante (S) de significado (s) (BALDINI & MARIANI, 2013, sem página, 

grifos nossos). 

 

 

Este sistema reelaborado, que grifamos, inclui o inconsciente estruturado como 

linguagem, onde reside alíngua. Pelas articulações ao texto de Milner (1987) que propomos, 

infere-se que, de um lado, há o autista, com o que ele produz e, de outro, o autismo, o que é 

falado sobre ele. Assim, há que considerar, como atestam Mariani e Baldini (1996), que em 

toda língua falada por seres humanos, os traços significantes, as “marcas” lingüísticas não 

seguem uma ordem „lógico-matemática‟. O real da língua aponta para a disjunção entre a 

noção de uma ordem própria da língua, imanente à estrutura de seus efeitos, e a de uma ordem 

exterior, que remete a uma dominação a conservar, a reestabelecer ou a inverter. 

Uma análise, enquanto percurso de tratamento, pode ser comparada ao processo de 

„aprender a falar‟. Esta comparação foi trazida em reunião do cartel „voz como objeto‟ em 15 

de dezembro de 2012, na Escola Lacaniana de Psicanálise
44

. Na mencionada reunião, discutia-

se o que seria a psicanálise enquanto processo. Comentou-se que, na clínica psicanalítica, há 

sujeitos que falam mais devagar; outros, nem sequer parecem prestar atenção ao que dizem, 

de tão acelerados. Argumentou-se que o „aprender a falar‟ é retomado em análise: o 

analisando „reaprende‟ a falar dele próprio, com a apropriação de seus significantes. Diz-nos 

Lacan, no Seminário 10: 

 

 

Tudo o que temos chamado de mundo ao longo da história deixa resíduos 

superpostos, que se acumulam sem se preocupar minimamente com as 

                                                 

44
 Cabe dizer que o cartel é um dispositivo lacaniano na formação do analista. 
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contradições. O que a cultura nos veicula como sendo o mundo é um 

empilhamento, um depósito de destroços de mundos que se sucederam e que, apesar 

de serem incompatíveis, não deixam de se entender muito bem no interior de todos 

nós (LACAN, 2004[1962-63], p. 43, grifos nossos). 

 

 

Os resíduos a que Lacan dedicou um olhar, estão presentes na materialidade 

discursiva, não transparente. O signo saussureano, que Lacan recupera e subverte, é revisitado 

em texto sobre o imaginário lingüístico, em que Mariani (2003) discute o corpo verbal, 

conceito usado por Michel Pêcheux em Semântica e discurso (1988). Vamos fazer uma breve 

digressão antes de retomar a questão do autismo. O “imaginário lingüístico (corpo verbal)” 

traz desdobramentos teórico-metodológicos, talvez também para o tema dos discursos sobre o 

autismo. Mariani (2003) afirma retomando Pêcheux, que: “o imaginário linguístico é o lugar 

onde se constitui  ou, onde se encontra materializada  a rede de paráfrases e reformulações 

características de uma formação discursiva”.  

Seguindo as considerações de Mariani, no mesmo texto, encontramos uma importante 

distinção para a Psicanálise e a Análise de Discurso, especialmente quando em uma pesquisa 

se envereda também pelos dois campos: Em termos bastante genéricos, “nem o analista do 

discurso irá psicanalizar os textos (orais, escritos e não-verbais) que se propõe a analisar, nem 

o psicanalista vai se deter nas condições ideológicas de produção do discurso do paciente” 

(MARIANI, 2003)
45

. 

A citação abaixo aponta para um posicionamento ético, indispensável ainda mais 

quando um terceiro campo é colocado em jogo, campo que pela musicalidade do autista, 

aposta em resignificações discursivas acerca do que falam dele. A esse propósito, vale 

destacar mais um ponto no texto de Mariani (2003): 

 

 

Se o sujeito não fabrica a linguagem, se deve ser concebido como um efeito de sua 

constituição na linguagem, se o sujeito não é causa ou origem de si mesmo em 

função desse aprisionamento primeiro nas malhas de significantes que o antecedem, 

então isso aponta para o fato de que sua inscrição no simbólico o faz portador da 

divisão inconsciente: o sujeito é falado antes de falar, e sua entrada no simbólico 

é a entrada em um sistema significante que remete a si mesmo antes de 

constituir redes de sentidos historicamente determinados para o sujeito.  Em 

outras palavras, sem significantes não há sujeito, e, ao mesmo tempo, o sujeito 

advém representado nesses significantes que o constituem. Para haver sujeito há que 

haver uma inscrição do significante (MARIANI, 2003, p. 63, grifos nossos). 

                                                 
45

 Lembre-se, por exemplo, que na análise dos processos oníricos Freud não dá o mesmo estatuto aos “restos diurnos” que dá 

aos processos metaforonímicos que constituem o relato do sonho. (Nota do autor) 
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Considerando o „ser falado‟ antes de falar, como condição, ao sujeito, de sua entrada 

no simbólico, perguntamos: o autista também, „foi falado‟ antes de falar? Ou, ao nascer, 

surpreendeu o que os pais talvez significassem naquele filho? Destacamos aqui a importância 

do desejo da mãe, já esboçado no investimento que faz a W. pois, se ao autista não é dada a 

entrada no simbólico, então o que restaria seria o imaginário dos discursos, o que os falantes 

“acham” que ele sente ou quer.  

Vimos, neste capítulo, algumas reflexões sobre o lugar dado ao autista, especialmente 

em função do atravessamento pelo discurso médico. Questionamos o fato de o autista não ser 

considerado sujeito, para os campos da psicanálise e da Análise de Discurso. Mencionamos, 

ainda que brevemente, os autistas adultos que escrevem e publicam, em contraposição aos que 

nem falam, mostrando a amplitude do espectro, as diversas nuances que ele comporta. 

Destacamos o auxílio que a análise de discurso nos traz, em fornecer instrumental, 

principalmente com o conceito de discurso como efeito de sentidos. Através dele, repensamos 

definições já naturalizadas, como o texto do DSM-IV e o verbete do dicionário de psicanálise. 

Entretanto, a Análise de Discurso se ocupa do neurótico, a ele se dedicando em suas 

teorizações. O autista necessitaria ser escutado por outro campo, porém o que se fala sobre ele 

é produção discursiva.  

Na busca de interlocuções entre os campos desta tese, buscaremos discutir a voz e a 

prosódia e fazer aproximações no capítulo seguinte. 

 

 



 

 

CAPÍTULO 5: DISCURSO E VOZ, SENTIDO E PROSÓDIA NA ANÁLISE DE 

DISCURSO E PSICANÀLISE 

 

Voir la mer et ses galions voguer  

Porter le revê avec le blé 

 (Pierre Champion) 

 

 

 

Nos capítulos anteriores, percorremos o conceito de autismo, a pulsão invocante, as 

respostas musicais e o que vacila entre o que é dito pelos profissionais e mães de autistas e o 

que é mostrado pelos autistas em sessão. Resta-nos considerar um ponto importante da 

Análise de Discurso que integra essas questões, onde se mesclam a música e o falar, a voz 

como objeto (oriunda da psicanálise) e a voz constituída. Pretendemos discutir a prosódia, a 

voz humana que trabalha ritmicamente na poesia e na arte e o que dela se pode perceber como 

enunciação.  

É a partir daí que se busca aproximar o que vimos sobre discurso e sujeito em Análise 

de Discurso do que se faz em Musicoterapia, na palavra cantada e outras intervenções, já 

mencionadas. Consideramos esse ponto, isto é, o ritmo e a melodia presentes em nossas 

vozes, um „para além‟ das marcas linguísticas que examinaremos nas entrevistas. Assim, 

nossa análise posteriormente, na Parte III desta tese, não se fará apenas pelas marcas de 

significantes que mães e profissionais trazem, mas levando-se também em conta os suspiros, 

reticências, ênfases (ou não) e desenhos melódicos das entonações dos entrevistados. Na 

trajetória delicada constituída pelo enigma do autismo, entre gritos e palavras, música e 

silêncio, precisamos do artista e do poeta, do que eles produzem para, nas pegadas de seus 

passos, articularmos algumas considerações sobre a voz no autista e os discursos sobre o 

autismo. Isto porque acreditamos que o sujeito autista, musicalmente, produz resultados que 

podem e devem ser acolhidos como sua enunciação. 

Ao falarmos, emitimos sons. E a fonética se ocupa disto: 

O domínio da fonética como disciplina é o estudo de todos os aspectos do 

discurso/fala. [...] Os livros de fonética usam tipicamente o termo „aparato vocal‟ 

como conceito básico. Mas podemos questionar este pressuposto. O termo „aparato 

vocal‟ implica que órgãos usados para o discurso e a fala são biologicamente 
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colocados com tal propósito. A favor desse pressuposto poderíamos argumentar, por 

exemplo, que a evolução da capacidade fisiológica para fala deu à humanidade uma 

vantagem biológica que promoveria nosso desenvolvimento social e cognitivo a uma 

extensão tal que a singular natureza da organização cognitivo-social seria a única 

característica biológica da espécie. Contrapondo-se a isso, entretanto, está a opinião 

de que não apenas um aspecto anatômico chamado „aparato vocal‟ estaria de forma 

especializada produzindo a fala como tal, sem levar em conta alguns aspectos da 

neuro-anatomia do cérebro” (LAVER, 2002, p. 23-99. Tradução nossa). 

 

 

Por que estes estudos interessam ao autismo? Ainda de acordo com Laver (2002) a 

fonética estuda a “substância” da linguagem falada, enquanto a fonologia estuda sua forma. 

Neste sentido, a fonologia se ocupa dos sons de uma língua, estudando suas unidades sonoras. 

Sons que, neste campo, recebem a denominação de fonemas. Para o ser humano, além da 

aquisição dos fonemas de sua língua, outros aspectos estão aí, em jogo: acentuação, 

entonação, modulações. E não se trata apenas do aspecto físico, mas há toda uma 

complexidade emocional que envolve o que se fala e como falamos. Laver (2002) nos ensina 

que há todo um ritmo no falar, bem como na articulação de frases. O mesmo autor atenta para 

a importância de, no falar, considerarmos os mecanismos da respiração, desde o balbucio até a 

aquisição das palavras. Neste campo, ainda de acordo com Laver (2002), o orgânico 

comparece, mas outras categorias também. 

No amplo espectro do autismo há que se atentar para as entonações, território da 

prosódia, definida como a expressão melódica e rítmica da voz, que transmite a emoção 

melódica com que a voz humana é capaz de nos atingir (TAVARES, 2005). No atendimento 

aos autistas é preciso estar atento para a musicalidade da voz, deles e da nossa, pois trata-se de 

uma musicalidade muito sutil. Assim, cabe pensar que as conclusões apenas a partir dos 

estudos de fonética não se fazem suficientes para compreender o que ocorre nos diversos 

comportamentos dos sujeitos autistas. 

O fenômeno enunciativo é, pois outro aspecto que merece destaque. A enunciação é 

este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização (BENVENISTE, 

1989, p. 82). Ele afirma que: 

 

 

O discurso, dir-se-á, que é produzido cada vez que se fala, esta manifestação da 

enunciação, não é simplesmente a “fala”? – É preciso ter cuidado com a condição 

específica da enunciação: é o ato mesmo de produzir um enunciado, e não o texto 

do enunciado, que é nosso objeto. Este ato é o fato do locutor que mobiliza a língua 

por sua conta. A relação do locutor com a língua determina os caracteres linguísticos 

da enunciação. Deve-se considerá-la como o fato do locutor, que toma a língua por 
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instrumento, e nos caracteres linguísticos que marcam esta relação (BENVENISTE, 

1989, p. 82, grifos nossos). 

 

 

Grifamos as condições para enunciação, na citação acima. Em suas formulações, 

Benveniste destaca o eu enquanto ego, o equivalente ao moi na língua francesa: 

Esta transposição do diálogo em “monólogo” onde EGO ou se divide em dois, ou 

assume dois papéis, presta-se a figurações ou a transposições psicodramáticas: 

conflitos do “eu [moi] profundo” e da “consciência”, desdobramentos provocados 

pela “inspiração”, etc (BENVENISTE, 1989, p. 88). 

 

 

Segundo Benveniste (1989), “esta possibilidade é facultada pelo aparelho linguístico 

da enunciação, sui-reflexivo, que compreende um jogo de oposições do pronome e do 

antônimo (eu/me/mim [je/me/moi])” (BENVENISTE, 1989, p. 88). Posteriormente, temos em 

Lacan, outro conceito de enunciação.  O conceito psicanalítico traz o sujeito do inconsciente, 

destacado na língua francesa como “je": Entende-se por enunciação tudo o que é dito sem a 

intenção de dizer e por enunciado tudo que é dito para expressar a intencionalidade do eu". 

Jorge (2009, p. 68-69) referenda o Seminário 1, onde Lacan vai discorre sobre esse sujeito do 

inconsciente, que se revela nas palavras.  

Souza (2009) traz a voz como forma material da enunciação. Retoma suas reflexões 

em 2012, afirmando que: “voz é o que remete à materialidade pura da enunciação, ou seja, o 

plano material do enunciar que subsiste mesmo quando há descolamento de discursividade, 

ou, dito de outro modo, dissociação entre sonoridade vocal e efeito de sentido” (SOUZA, 

2012, p. 01). 

Faz-se importante pensar a voz sob este aspecto da enunciação quando consideramos o 

que o autista produz, que lugar a ele é dado entre os falantes. O que poderíamos dizer que o 

autista enuncia, considerando o material clínico dos atendimentos, é uma questão que talvez 

não seja plenamente respondida neste trabalho, mas que não pode deixar de ser abordada. 

A aposta em uma enunciação passa pelo acolhimento da produção da criança, 

acolhimento esse que não segue um trabalho feito com os neuróticos, por exemplo, que se 

constituem no discurso e são surpreendidos ante o enigma do autismo. O mais instigante 

desafio que permeou esta tese, em termos discursivos, foi propor um caminho que estabeleça 

os principais conceitos para analisar a questão esboçada, ou seja, o que circula nas falas de 

mães e profissionais acerca da criança/adolescente autista. Em outras palavras, que lugar é 
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dado a este autista e o que haveria discursivamente em termos de falhas, equívocos ou 

silenciamentos nos dizeres sobre crianças autistas, como se constrói esse lugar e como os 

atendimentos em musicoterapia, buscando dar voz a essa criança/adolescente, poderiam 

redimensionar tais dizeres.  

Com base na musicoterapia, colocamos a linguagem musical como um espaço de 

reflexão para esses dizeres e o que neles comparece. Neles a voz, como objeto significante 

caro neste trabalho, necessita ser compreendida. Além disso, a fala, discutida quanto ao 

autista falar ou não, abriga desdobramentos tanto na sua aquisição quanto na sua ausência, e 

ainda, em seus aspectos de entonações e da prosódia. Embora estes sejam elementos 

importantes, para pensarmos a voz no autista, necessitou-se também refletir sobre a voz 

contornando o vazio, conceito que a Psicanálise abarca em seu corpo teórico (MILLER, 

1997). Desta maneira, talvez se possa demonstrar como a música chega até o autista e dele 

consegue trazer sons, palavras soltas e algumas melodias.  

Na psicanálise, como discutimos anteriormente, enunciação é um conceito importante 

(LACAN, 1992), e voz é conceituada como objeto pulsional, como visto no capítulo 2 desta 

tese (DIDIER-WEILL, 1997). Se pela linguagem somos afetados (Lacan, 1974-75), nela 

somos também afetados pelos sons, pela voz.  Neste sentido cabe recordar que a voz lacaniana 

não é a palavra, nem se associa ao falar. (MILLER, 1977): 

“Se falamos tanto, se realizamos nossos colóquios, conversamos, cantamos e 

escutamos os cantores, fazemos música e a escutamos, a tese de Lacan implica em que é para 

fazer calar que a voz merece ser chamada como objeto pequeno a.” (MILLER, 1997, p. 12, 

grifo do autor)
46

. 

Bentata (2009) descreve a voz nos três diferentes sentidos atribuídos ao significante no 

grego (AZEVEDO, 2011) associando cada um ao registro do R.S.I (Real, Simbólico e 

Imaginário) de Lacan. Assim, temos Phitogos como grito puro, que segundo Bentata (2009), 

traz o aspecto do real. O grito que, de acordo com Lacan, funda e causa o silêncio. Op´s, a 

segunda denominação no grego, se remete à voz da mãe que, ao endereçar ao bebê, confere 

                                                 

46
 Si hablamos tanto, si realizamos nuestros colóquios, charlamos, cantamos y escuchamos a los cantantes, hacemos música 

y la escuchamos, la tesis de Lacan implica que es para hacer callar lo que merece llamarse la voz como objeto pequeño 

a.(MILLER, 1997, P. 12, tradução nossa). 
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um sentido ao grito deste. Finalmente, aoide, articulado ao simbólico, engloba a transmissão 

da Lei e a entrada na linguagem. O ponto nevrálgico do autismo é que estamos falando de um 

espectro, onde temos desde os que não emitem além de um sussurro aos que são “verbosos” 

como denominou Lacan, na Conferência de Genebra.  

Se a música (CATÃO, 2005, p. 211) é “mediadora na articulação lógica entre o Outro 

e o sujeito (primeiro tempo, Bejahung)”, e o trabalho com o autista interliga as três dimensões 

da voz (BENTATA, 2009), então o musicoterapeuta, com uma escuta baseada nos 

referenciais da psicanálise, pode fazer deslizar os sentidos musicalmente (como no caso J, a 

seguir) e favorecer a que o autista se expresse. Em geral, o resultado surpreende pela 

complexidade musical das reações da criança. 

A partir dos debates no espaço Conexões (Escola Lacaniana de Psicanálise, 2012), na 

articulação Música e Psicanálise, busca-se neste trabalho avançar um pouco mais quanto aos 

efeitos da música para a criança autista. Sabe-se que o autista responde melhor ao canto e à 

música do que à fala direta. Como a criança autista se situa em tempo diferente do psicótico, 

na constituição do sujeito, a música se mostra mais acessível que outras formas de arte. É o 

que se discute, com exemplos da clínica musicoterápica. 

J, oito anos, é uma menina portadora de microftalmia congênita, que nasceu cega e 

não possui globo ocular. Autista, J foi encaminhada para Musicoterapia porque gritava e se 

agredia em ocasiões inusitadas, sem que pudesse ser contida. Dotada de grande força física, J 

quebra copo de vidro na própria mão, sem esboçar dor, esfaqueia o sofá da casa (segundo 

informações colhidas) e, quando contrariada, grita interminavelmente. Sua pele clara é 

coberta por manchas roxas, segundo a mãe, “de tanto que se bate”.  

Neste quadro de tintas tão fortes e intensas, coletam-se observações em diário de 

campo e provenientes de conversas em ocasiões sociais, como festas da instituição, e contatos 

com a mãe em reuniões e conselhos. Numa dessas situações, a mãe comenta que moram perto 

de um bar, onde se escuta funk pesado, cujas letras J repete, misturadas a outras tantas falas de 

novela e dos próprios familiares. Também menciona uma “curiosidade”, o quanto J gosta de 

“cantar ópera”, que ela nem sabe dizer onde a filha escuta: “talvez na televisão, no rádio, 

difícil ter certeza” (segundo informações colhidas). 
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A partir de 2008, J é atendida regularmente uma vez por semana, frequentando as 

sessões de musicoterapia com assiduidade. Do diário de campo, destacam-se duas falas, 

recolhidas a partir dos consentimentos obtidos: 

Fala da professora: “É uma fofa, um bichinho, não diz coisa com coisa. Uma gracinha, 

canta... não gosta de ouvir não, não quer ser contrariada, mas a gente tem que dar limite!” 

Fala da mãe: “ela tem que tomar o remédio para os sintomas do autismo. Essa menina 

canta umas coisas, canta até ópera... não pode ser contrariada nem mudar a rotina, mas eu já 

sei que isso é característica do autismo”.  

A partir de uma leitura discursiva, podemos pensar que, mãe e professora, falam a 

respeito de J atravessadas pelo discurso médico e pedagógico, que atribuem ao autista um 

lugar, o de quem „não diz coisa com coisa „, de quem é falado a partir de „sintomas‟, como 

vimos no capítulo anterior.  

Destacamos uma sessão na trajetória de J, em Musicoterapia. J chega visivelmente 

irritada, segundo a mãe, porque ela lhe tirou o celular. Ao entrar grita: “Tô viva”! assim que 

fecho a porta. “VIVAAA!”, respondo eu, como que em uma festa de aniversário. “Bola” é a 

próxima fala, em voz consideravelmente mais baixa. “GOOOLLL”, respondo e a vejo se 

levantar sozinha: esbarra de leve no piano e senta-se na cadeira. Toco uma nota qualquer, 

aleatoriamente, só para fazer o piano soar e aguardo. J faz algo surpreendente: acha a mesma 

nota musical que toquei, e repete a nota em oitavas distintas, dando risada a cada vez que a 

nota soa. A seguir, acrescenta as segundas maiores a cada nota que toca e trina, 

movimentando os dedos no teclado e rindo alto. Repito e canto outras notas, guardando o 

mesmo intervalo. Por fim, acrescento uma quinta descendente (sol; dó) à série de segundas 

(dó; ré; mi). Em resposta, ela reproduz vocalmente com afinação impecável, uma sequência 

que completa um trecho da ária Habanera, da ópera Carmen de Bizet. Em outras sessões, J 

traz a reprodução de melodias difíceis de entoar como, por exemplo, o tema da novela Cordel 

Encantado, quando me dirijo a ela. Porém avancemos um pouco mais, além de suas 

habilidades musicais, e tentemos pensar como a música, à qual J responde tão bem, pode 

contribuir para que ela se fira menos e não assuste aos que estão em seu entorno. 

Quando J grita “tô viva” e fala “bola” não parece haver a mínima organização de um 

pensamento, ainda que delirante. O que não quer dizer que seja “um bichinho”. No 
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desenvolvimento musical (Wilson, 1987) a criança vocaliza terças
47

 menores descendentes 

por volta dos quatro anos, em todas as culturas (por exemplo, o jogo infantil do „unidunitê
48

‟). 

Só depois disso aparecem as segundas, depois as quintas e quartas e finalmente as sextas e 

sétimas. Isso é de suma importância porque, musicalmente, J „diz coisa com coisa‟. Através 

dos intervalos musicais que utiliza ao cantar, é como se ela me dissesse: “não sou um bebê”. 

Este é um dado significativo porque, muitas vezes, o autista é tratado de modo infantilizado 

por familiares e profissionais do âmbito institucional. Em contrapartida, quando produz 

resultados musicais, por exemplo, da complexidade de cantar uma ária de ópera, rapidamente 

vira „criança prodígio‟ para se apresentar nas festas escolares. É dever ético do 

musicoterapeuta acolher e preservar este terreno delicado que aparece em sessão, entre o 

material musical, às vezes extraordinário do autista, e o horror, o barulho, a desorganização 

em que ele possa estar imerso.  

Importante dizer que a relação intervalar encontrada no fragmento citado não é uma 

receita a seguir, e cada um vai se manifestar com a sua singularidade musical, de forma 

distinta. Cabe ao musicoterapeuta refinar a escuta e ir depurando os sons mais pregnantes que 

ajudam a ir de um mosaico a um tecido musical. Algo que, à semelhança de uma impressão 

digital, configure uma identidade, uma marca sonora, uma forma de se colocar sonoramente 

no mundo. 

Onde J escuta ópera? Se a mãe fala de bares, mas não de uma erudição em sua música, 

em que o lírico da voz a afeta? Haveria um encontro entre as falas de mãe e professora e o que 

J produz em sessão? 

A musicalidade da voz pode contribuir para que não confrontemos o autista 

diretamente, o que costuma se tornar uma ameaça e apavorá-los. Já mencionamos o quanto o 

autista surpreende, seja por não falar, seja por inventar palavras. Suas dificuldades com a 

expressão verbal levam, muitas vezes, a diagnósticos médicos equivocados. Portanto, ainda 

que brevemente, fazemos menção à afasia como um aspecto importante da fala na discussão 

deste tema do autismo. Isso porque, nas articulações com a psicanálise, a afasia é abordada 

                                                 

47
 Intervalo é a diferença de altura entre dois sons. Conforme o número de sons que abrange o intervalo pode ser 

de: 2ª (segunda), 3ª (terça), 4ª (quarta), 5ª (quinta), etc... (PRIOLLI, 1968 p.51). 

48
 Uni,duni,tê, salamê,minguê, um sorvete colorê, o escolhido foi você! Esta parlenda se faz em terças. 



 

 

 

 

123 

 

nas investigações desde Freud, com desdobramentos em Lacan. Trata-se de um estudo 

complexo, na opinião de vários pesquisadores: 

 

 

O que sabemos hoje sobre as afasias e sobretudo, o que não sabemos ou o que 

sabemos parcialmente sobre elas também se deve ao fato de que a linguagem e o 

lingüístico (e mesmo a Linguística) ficaram ao largo dessas primeiras 

teorizações sobre o fenômeno. (...) Assim, não é incomum depararmo-nos ainda 

hoje com a rigidez de estruturas diagnósticas amparadas em modelos biomédicos, 

bem como uma timidez diante de procedimentos e raciocínios efetivamente 

multidisciplinares (MORATO, 2010, p. 40-41, grifos nossos). 

 

 

Nosso grifo busca chamar atenção, neste momento, para a complexidade em tratar 

quadros considerados patológicos, sem o auxílio de outros campos do conhecimento como, 

por exemplo, o estudo das afasias. Nesta área, que comporta variadas subdivisões, alguns 

estudos mostram a dificuldade nas abordagens aos portadores de afasia (RAJER, 2010; 

LIMA, 2010). Nestes, “os significados não são objetos mentais, circunscritos em regiões 

conceituais, mas complexas operações de projeção, ligação, conexão, mesclagem e integração 

de múltiplos espaços conceituais” (TUBERO apud MARCUSCHI, 2010, p. 96).  Esta 

colocação é significativa para os discursos sobre o autismo, porque, muitas vezes, há 

equívocos no diagnóstico, uma vez que os autistas podem apresentar sintomas dessa ordem. O 

que não quer dizer que se classifiquem como afásicos. Faz-se a hipótese de que os processos 

de aquisição de fala e linguagem para o autista passam por algumas ressalvas, para além do 

que, no campo da Linguística, as concepções teóricas possam alcançar: 

 

 

o processo de aquisição de uma língua está longe de ser totalmente compreendido. 

Começamos apenas a conhecer alguns aspectos da constituição neurológica e 

biológica do ser humano que explicam a capacidade da criança para adquirir 

linguagem. Não há dúvida de que desde a nascença a criança possui as células 

nervosas que funcionam como pré-requisitos da língua e seu uso (FROMKIN & 

RODMAN, 1993, p. 352, grifos nossos).   

 

 

Grifamos os aspectos neurológicos e biológicos do ser humano para estabelecer um 

contraponto a outras concepções, ao pensarmos a aquisição da fala e da linguagem do ponto 

de vista da Linguística. Para a Linguística, como já dissemos, tem-se várias concepções 

teóricas. Os behavioristas retratam os estímulos e os mecanismos comportamentais; os 

gerativistas, por outro lado, atribuem o processo de aquisição ao biológico. Consideramos 
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importante mencionar que há aportes diferenciados na aquisição da fala e, em se tratando 

desta tese, priorizamos a psicanálise.  

Os estudos em torno da voz se fazem em outros campos, que, às vezes, podem se 

interceptar. Assim, a voz é estudada, por exemplo, por seus aspectos de prosódia na 

linguística (FACCÓ, 1992; TATIT, 1986). Lacan (2003), ao subverter a ordem de alguns 

pressupostos e oferecer uma releitura, especialmente sobre este aspecto sutil da prosódia, da 

musicalidade da voz, leva-nos a refletir sobre a liberdade do indivíduo. A partir de Lacan 

pode-se pensar que, se o indivíduo supõe uma liberdade de falar e expressar suas ideias, o 

sujeito não é tão livre assim. O inconsciente estruturado como linguagem funciona, à moda de 

estruturas linguísticas, como por exemplo, a metáfora e a metonímia (LACAN, 2003). A 

psicanálise, ao redimensionar conceitos da linguística, propõe escutar o sujeito dividido, que 

tão pouco sabe ou consegue falar a respeito de si mesmo e é capaz de se surpreender, ao 

escutar o que lhe diz seu próprio dizer. 

Da Análise de Discurso, trazemos uma interessante proposição que se aproxima das 

questões formuladas nesta tese, por discutir a enunciação (SOUZA, 2012). Em se tratando da 

musicalidade da voz, SOUZA (2009), fora do âmbito da aquisição da linguagem, traz 

importantes reflexões no estudo que realizou sobre a voz das cantoras do rádio e, 

posteriormente, de Foucault: 

 

 

Como é possível tomar a voz que emerge de proferimentos orais sem se deter no 

conteúdo das palavras que a comportam? Por conta da dimensão política e ética que 

quero abalizar, impõe-se a voz, neste trabalho, seja definida nos termos da prosódia 

que permite escutar, ao mesmo tempo, uma regularidade rítmica e uma 

diferenciação tonal impondo uma certa inflexão enunciativa correspondente ao 

desenho de uma curva, ou seja, a incidência de um rítmo que escapa acusticamente 

da regularidade linear no fluxo da cadeia falada (SOUZA, 2009, p. 43, grifos 

nossos). 

 

 

O movimento rítmico e a tonalidade do que se escuta interessam ao musicoterapeuta. 

Os aspectos rítmicos e a tonalidade são essenciais a uma escuta diferenciada. Portanto, 

grifamos a importância que Souza (2009) atribui ao que poderia passar desapercebido na voz 

de Foucault: uma regularidade rítmica e uma diferenciação tonal. 

Souza (2009) ainda elucida que “a propriedade fundamental do ritmo é vazar o 

discurso, esfacelando nele sentidos a vir” (Souza apud Kanaan, 2002). São aí importantes, na 
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voz falada, a escuta de “intervalos, rupturas que o ritmo promove, dando a ouvir um certo 

impulso vocal – o mesmo que na performance oral indica o modo de relação da voz com as 

forças discursivas vigentes no fio da textualização” (SOUZA, 2009, p. 60). Algo que 

transcende o ter ou não ter acento nas línguas faladas (SOUTON, 2014). Interessa-nos de 

perto o aspecto dos intervalos falados ou cantados, porque é exatamente pela escuta desses 

intervalos em musicoterapia, que conseguimos algum acesso ao autista, que faz modificar os 

discursos em seu entorno. 

Discorremos sobre sentido e prosódia, e antes o sujeito e o discurso, na materialidade 

da língua, com seus equívocos e o atravessamento pela ideologia. Souza (2009) nos mostra a 

musicalidade da voz de Michel Foucault e seus efeitos sobre os ouvintes de suas conferências 

e cursos. Conforme o entrelaçamento dos campos, o universo sonoro comparece nas questões 

para esta tese, que pretende propiciar uma escuta atenta e cuidadosa, para melhor situar o 

autista. Neste sentido, consideramos alguns aspectos da fala e da linguagem, tais como a 

aquisição da fala, a voz, a prosódia e as concepções de teóricos como Souza (2009), que traz a 

enunciação como ponto importante a observar para uma metodologia de atendimento 

musicoterápico que inclua a voz como objeto. Sem nos esquecermos de que cada voz 

constituída porta sua singularidade (DIKSTEIN, 2013). 

A professora M, uma das entrevistadas para esta pesquisa, entusiasmou-se com a idéia 

de „ouvir a música de seu aluno‟, sugestão nossa, em conversa informal. O resultado foi que 

W produziu, com o auxílio dela, um “rap” (anexo 3). W era “só grito e choro” na voz da mãe, 

também entrevistada. Virou “artista”, no dizer da mesma. Na paródia feita por W, não 

entraremos na análise de conteúdo da letra, mas algo dessa mãe fisga W e a própria 

professora, para que eles alcancem este resultado. No entanto, por apenas uma vez em sessão, 

este “rap” apareceu, a meu pedido, porque pretendia observar W cantando. Mas optei por não 

trabalhar com o “rap” porque foi executado a pedido. Cabe ressaltar, que em sessões de 

musicoterapia, o que é trabalhado musicalmente deve ser produto da sessão, ou apresentado 

pelo próprio paciente, e não o que é cantado por sugestão do musicoterapeuta. Curiosamente, 

W prefere fazer outras incursões musicais em sessão. Com ele, grito e choro se transformaram 

em acordes ao piano que, um dia, talvez conduziram ao resultado. A mãe, entrevistada 

posteriormente para esta pesquisa, desenvolveu uma história de muito carinho e respeito com 

a musicoterapia, que parece ter, segundo suas próprias palavras, “desencapsulado” o filho 

dela. Este significante “desencapsulado” merece reflexão posterior, em algum trabalho futuro. 
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Remete a casulo, ao movimento de saída, abertura de uma cápsula, algo fechado, o que, em se 

tratando de autismo, não é pouca coisa.  

No “rap” – não sabemos o que é da professora ou de W, na organização das estrofes - 

persiste a pergunta sobre E (a mãe): o que ela faz? O que ele faz? Ele e Ela estão misturados, 

coisa comum no autismo. A professora concordou em que eu não trabalhasse com o “rap” em 

sessão, o que favorece que a canção seja incluída nesta tese como um discurso a ser 

examinado. Vale ressaltar que esta foi a única produção musical de W, nas classes da 

professora, a que tive acesso. 

Ainda sobre o rap, se esta “composição” não pertencesse a um autista, poderíamos 

pensar em um sujeito e sua musicalidade? Como a conceituação de sujeito, em musicoterapia, 

não se faz pela via do inconsciente ou do discurso, sim, podemos dizer que W é um sujeito 

musical. Esta discussão é retomada em R, já apresentado e também comentado nas páginas 

anteriores. 

Certa vez, atendendo R, convalescia de uma forte gripe e estava afônica. Disse isso a 

ele, logo que entrou na sala, que não podia cantar, porque não tinha voz. Ao sair, sussurrei: 

„tchau‟! Como um eco, escutei R sussurrar me imitando: „tchau‟, ele que havia cantado em 

voz normal durante a sessão inteira. Faço a aposta de que, de algum modo, R percebia meu 

endereçamento a ele. 

Pretendemos destacar essas produções que se dão pelo acolhimento do que o autista 

pode emitir sonoramente. Percebemos que circunscrever esses fragmentos sonoros em uma 

sustentação musical permite que novas sonoridades se produzam e se apresentem na criança e 

no adolescente autista, chegando até a emissão de palavras, ainda que estas não tenham valor 

significante. Pensamos que o “passo” a que se refere Catão (2009), e anteriormente citado, se 

evidencia nos recortes apresentados nesta pesquisa. Acreditamos ser esta uma forma de fazer 

valer a voz no sujeito
49

 autista. Como consequência, igualmente acreditamos que aqueles que 

lidam com a criança autista possam dar a ela um lugar que encampe essas produções. Esse 

lugar fura o discurso médico e o que já está assumido como lugar do autista na instituição que 

dele cuida ou na família, por exemplo, a saber, a criança “com transtorno” ou a que “não diz 

coisa com coisa” de que nos ocuparemos, a seguir, na parte III desta tese.  

                                                 
49

 Aqui, não nos referimos ao „sujeito do inconsciente‟ mas numa aposta em um sujeito a advir, extensamente mencionados 

por vários autores em psicanálise (BARROS, 2012). 
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Segundo Quinet (2012), no que se escuta, há igualmente um vazio: aí se localiza a voz 

como objeto a. Não é a voz que sai quando se fala, mas a voz na qual se é falado: a voz da 

mãe que se ocupa com o bebê, que embala o bebê desde o útero, nina para fazê-lo dormir, 

canta durante o banho, inventa músicas e canções na hora de comer etc. Esta voz é uma voz 

perdida, como objeto, que o sujeito encontra nos outros, o que o faz tremer ou deleitar-se com 

a musicalidade de uma voz. A música, ao nos oferecer um meio de lidar com o imprevisível 

da voz, faz com que seu vazio seja garantido ao ser contornado. Ela toca e contorna o vazio da 

voz, dá a ouvir uma resposta possível no impossível de se obter resposta do Outro. Como 

dissemos no capítulo 2, a fala da mãe transmite ao mesmo tempo continuidade e 

descontinuidade, vogal e consoante. O infans vai ter que se tornar surdo à dimensão de canto 

da sereia presente na continuidade da voz da mãe para se tornar falante (VIVÈS, 2009). 

A música se expressa em seus vários elementos e depende da genialidade do 

compositor trabalhá-los. Wisnik (2012)
50

 estabelece uma importante relação entre música e 

letra, poesia e música. Primeiramente, palavra e canção: ambas passam pelo som; quando 

enunciadas (cantadas) são massas de ar, vibração, som. A seguir, palavra e canto, segundo ele 

“são feitas da mesma matéria. Um som tem várias dimensões: quando falamos, também 

cantamos porque entoamos e isso é expressão do sujeito explorando a vibração sequencial do 

som”. Ainda segundo Wisnik (2012), “o som da voz tem uma gama de alturas que podem ser 

divididas em notas codificando esse escorregador de alturas. A fala também escorrega; 

linguistas percebem que enunciados asseverativos, afirmativos, tendem a ser entoados na 

descendente e suspensivos na ascendente. E há nisso tendências universais”. 

Neste sentido, nos perguntamos como a musicoterapia poderia contribuir para pensar 

as entonações dadas ao discurso, como laço social, através do falar e do cantar. Destacamos as 

considerações que aproximariam os campos de estudo, que trabalham com a canção e a 

musicalidade presente nos textos literários, bem como a voz, que aí podemos escutar. De 

modo análogo, em atendimentos musicoterápicos, pode-se trazer as histórias em forma de 

canções. Isto é comum, por exemplo, no atendimento a crianças que cantam trilhas sonoras de 

obras literárias e relatam, cantando, célebres contos de fadas. 

A repetição curiosamente é um recurso na música, na literatura. Porém, na Psicanálise, 

a conotação muda, e se refere ao sintoma no neurótico. (LACAN, Seminário11).  
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 Anotações de palestra em 8 de março de 2012. 
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O material musicoterápico, se estudado pelo referencial da clínica psicanalítica, talvez 

possa contribuir ao tratamento do autismo. Trata-se de uma aposta, onde não pode haver 

„partitura a priori‟, pois cada um de nós possui sua história musical e foi afetado de uma 

forma única (perdida) pela música. A música permitiu a J fazer algo mais com seus gritos e 

força física: um caminho foi se delineando em meio a pausas, acordes, intervalos musicais, 

registros diferentes da voz, em diferentes alturas, mais grave ou mais aguda. 

Percebemos que há vários discursos para o autismo, talvez na tentativa de o sujeito 

falante lhe atribuir sentidos, inscrevendo um comportamento intrigante e enigmático no 

convívio social. 

No Seminário 10 vemos como a voz ressoa no vazio do Outro (a exemplo do chifre, 

“shofar”). Diferentemente do neurótico o autista não reage ao discurso convencional da 

sociedade. Se se fala diretamente com ele, geralmente vai ocorrer esquiva. Há que se buscar 

outros recursos que não o verbal. O discurso direto não funciona e outros recursos de outras 

áreas são bem-vindos, por exemplo, a música. 

Vimos anteriormente que, no autismo, a voz não se constitui enquanto função 

psíquica. Como discutimos no capítulo 2 desta tese, a aquisição do ponto surdo (para o som 

da voz) não parece se dar com o autista. O autista não se torna invocante, não completa o 

circuito da invocação. O som não passa a voz, permanecendo como ruído. 

 

 

É justamente por não conseguirem filtrar o que vem do Outro que os autistas são 

invadidos pelas palavras, ou pelos “ruídos” (era assim que um paciente nomeava as 

palavras pronunciadas pelo outro), o que causa muito sofrimento, obrigando muitas 

vezes a taparem seus ouvidos num ato defensivo (GORSKI, 2012, p. 58, grifo 

nosso). 

 

 

Esses ruídos, que grifamos, na citação acima, e igualmente corroborado por teóricos 

como Vivès (2009) parecem ser a marca do alcance da música no tratamento do autismo. Em 

nossa experiência no atendimento musicoterápico, constatamos que as vozes dos instrumentos 

musicais, a voz do musicoterapeuta, a voz que há em cada canção parecem apaziguar os 

ruídos no autista. 

Bentata (2009), aludindo ao mito de Ulisses, preso ao mastro para resistir ao canto da 

sereia, reconhece que do ponto de vista clínico, provavelmente a maior dificuldade para o 
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autista é poder amarrar-se ao mastro e suportar a acalentadora voz materna, com sua 

continuidade e descontinuidade, nas vogais e consoantes, em uma travessia que lhe permitiria 

apropriar-se dela, fazê-la sua. Seria, então possível que, através da música, se instaurasse um 

encantamento melódico que não aprisione, quando o musicoterapeuta canta, endereçando seu 

cantar ao paciente? 

 

 

Se, no autismo o som não passa a voz, temos por outro lado, que a criança autista, 

ora “ouve demais, ora não ouve muito. Isso não tem nada a ver com acuidade 

auditiva, pois os audiogramas, mesmo que sejam difíceis de praticar e interpretar 

revelam-se sempre normais” (MALEVAL, 2012, p. 46, grifos nossos). 

 

 

Vimos em G anteriormente, o quanto ele não suportava barulho, gritando e chorando 

em meio a sons em alto volume. Vimos também quão importante foi acolher as canções que 

vieram na voz de uma tia, que parecia aplacar o horror ao ruído. E foi somente a partir daí, da 

voz trazida na música, que algo mais pôde advir: a aproximação de professoras, outras vozes e 

a não rejeição a outros sons. 

TATIT (2004), por outro lado, também traz contribuições interessantes para 

pensarmos a relação entre a canção e um tratamento possível para o autismo. Refletindo sobre 

a música popular brasileira, destaca que: 

 

 

Parece-nos evidente que a regularidade do uso das síncopas, sobretudo as que 

desconsideram as fronteiras do compasso, na música popular brasileira de sempre, 

decorre bem mais desse esforço de musicalização da instabilidade da linguagem oral 

do que, especialmente de uma evolução progressiva do componente rítmico. Em 

outras palavras, a própria evolução rítmica demonstra justamente que 

precisávamos dispor de formas mais complexas para traduzir o que já 

criávamos com naturalidade nas conversas cotidianas (TATIT, 2004, p. 173, 

grifos nossos). 

 

 

Novamente temos a aproximação entre o falar e o cantar, entre canção e conversa. 

Daghlian (1985) discute a convivência entre músicos e poetas no tocante ao uso das palavras e 

a música que se depreende na leitura.  
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Destacamos um documentário do ano 2004
51

, com 105 músicos da Philadelphia 

Orchestra, Estados Unidos
52

. Um documentário que optamos por não incluir no capítulo 3 

porque consideramos que os depoimentos dos músicos trazem o que eles enunciam a partir de 

sua prática musical, ao tentar responder a pergunta: o que é música? Trazem algo mais que a 

técnica, trazem sua relação com a música que lhes acarreta consequências para além do tocar 

um instrumento. Músicos que, além de tocar, falam, com sua música e com suas ideias. Qual a 

tênue linha entre o que eles nos contam e o que tocam?  

O filme se divide em uma introdução e três partes. Na primeira, uma pergunta ressoa: 

what is music? Os músicos riem e brincam: “Você quer uma resposta curta, breve?” “Isso é 

um desafio que dura uma vida...” e o violoncelista Udi acrescenta: “na orquestra, estamos 

juntos, mas ao mesmo tempo, estamos sós”.  

Assim, o filme inicia com um „ensaio musical‟ onde aos poucos, os músicos vão 

divagando até que começam a se apresentar, através de seus instrumentos e opiniões, 

sonoridades e histórias em Finding a Voice. Nesta busca, porém, cada um „esbarra‟ em sua 

própria subjetividade e faz algo – musicalmente - com o que experimenta em suas vidas. A 

violinista Kimberly, por exemplo, mostra a marca que o instrumento faz no seu pescoço, e o 

quanto isso já foi embaraçoso para ela. Nitzan, um simpático trombonista, vai aos bares 

hispânicos de Philadelphia, primeiro tentando aprender a dançar, atraído pela música latina. 

Mas depois, rende-se ao „being in the music‟, e começa a tocar seu trombone de vara e 

produzir o som que faz as pessoas dançarem. Histórias que se misturam aos dramas 

familiares, como David, que não realiza os sonhos da mãe pianista, mas se diz realizado, em 

seu caminho de performer da orquestra, desistindo da carreira solo, no violino. 

Na segunda parte do documentário, adentra-se um pouco mais nos fraseados e 

melodias, no que move o instrumentista a executar uma peça, conhecer os caminhos e 

mistérios de seu compositor, trabalhar o que há „entre as notas‟ (between the notes). Diz o 

timpanista Don: “você aprende quando mergulha na peça, a partitura tem as notas escritas mas 

há algo mais, e esse „algo mais‟ vai fazer a diferença entre os músicos que executam ou 

„vivem‟ a música”. “Você percebe algo diferente em você que antes você não conhecia” 

                                                 
51

 Debate, em 9 de abril de 2014, no espaço Conexões, Psicanálise e Música na Escola Lacaniana de Psicanálise, no intuito 

de dar prosseguimento às discussões sobre voz como objeto. 

52
 Disponível em www.musicfromtheinsideout.com 
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acrescenta Roberto - (You become aware of something inside of you that you don‟t know). Há 

algo desconhecido que move o músico, algo que, às vezes, ele conecta com suas vivências ou 

sua técnica, mas sempre algo além, misterioso, inesperado, estranho e, ao mesmo tempo, 

familiar (FREUD, 1979[1919], p. 277). 

Diz Nitzan: “o grande compositor sabe onde colocar o silêncio‟. “Há composições 

que, quando você ouve a primeira vez, não há nada em que se apoiar”, diz Roberto, referindo-

se às intermináveis melodias que não mostram muito bem (a ele, no caso) onde se resolverão, 

segundo os postulados da estruturação musical. Há músicos que visualizam cores, como Judy: 

melodias azuis ou rosa, dores marrons, amarelas... contrastes de claro/escuro, luz/sombra, 

instrumentos que tocam seda, na textura de um violino, por exemplo. Outros mencionam o 

incômodo que a dissonância pode provocar, levando à eterna discussão: música ou ruído? 

Qual a fronteira? A organização dos sons é a resposta. 

Mas e quando a organização não é tão óbvia (no caso dos autistas ou tantos que fazem 

musicoterapia)? People can feel different things depending where they are at, “As pessoas 

podem sentir coisas diferentes dependendo de onde elas estão”, afirma Eric, que faz uma 

interessante analogia com a música e a fala, e o impossível de transmitir. Pois é, depende de 

onde se está: na vida, nos sentimentos ou no caos.  

O filme termina com um apanhado das partes onde se conclui que cada performance é 

única, não se repete e é o resultado de muita preparação, muita luta „física‟ com o 

instrumento, os limites do corpo, na busca da perfeição técnica, até um ponto em que o 

segredo é se soltar na música, deixar que ela tome conta, se aproprie do performer.  Uma 

experiência singular, onde, como resume a violista Judy, “todos estão na arte: humanos, a 

massa sonora dentro do ritmo”.  Neste exemplo percebemos que a partir da arte, cada músico 

responde de seu lugar enunciativo. 

Nas palavras de Souza (2009): “a condição da escuta de um texto é imprimir nele um 

ritmo” (SOUZA, 2009, p.60) e “cada inflexão no ritmo da escrita deve corresponder um 

movimento que, relativamente ao discurso que impulsiona a voz, põe em questão o estatuto 

do sujeito que enuncia” (SOUZA, 2009, p.60-61). Se pensarmos no que é tocado pelos 

músicos ao invés do que é escrito, encontramos equivalência nesses dizeres.  
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Isso é interessante de observar na mescla de poesia e música na canção Voir, 

apresentada no concerto da UNESCO, em setembro de 2014. Nela, a parte cantada visa trazer 

outro olhar sobre a voz dura que, de tão dura, traz na segunda parte alguns cantando como que 

para amenizar a dureza das palavras. Essas observações partem das instruções da maestrina 

nos ensaios: fazer o contraponto suave das vozes femininas oferecendo a alternativa de “ver o 

mar e seus barcos carregados da esperança de viver e da beleza” (voir la mer et ses bateaux 

charges d´espoir de vivres et de beauté).  Na platéia, pode-se perceber a reação calorosa ao 

que a canção parece enunciar, a docilidade dos tempos de esperança, de paz, no contraponto 

às palavras duras que evocam a dor e que nem mesmo sendo cantadas, arrefecem tal 

sentimento (anexo 1). Encontramos eco no que Souza (2009) ressalta, anteriormente, ao 

abordar a enunciação. 

Laznik afirma: “Lacan nos ensinou que uma fala só é fala porque alguém crê nela” 

(LAZNIK, 2011, p. 22). Cabe a nós mostrar à criança – ainda que seus sinais sejam difíceis de 

decifrar – que o que ela diz pode ser mensagem para o destinatário que somos. Os bagaços 

sonoros, se escutados, “mexem” na rede discursiva e interrogam médicos mães e analistas, 

dando margem a outras interpretações e reorganização. Redimensiona-se o que já existe, 

incluindo o autista que, se antes era “falado”, agora tem voz – a voz nele.  
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PARTE III: (Momento de concluir)  

 

 

As entrevistas realizadas na pesquisa para esta tese (cujo roteiro de perguntas se 

encontra em anexo) se realizaram com mães de crianças/adolescentes autistas em atendimento 

musicoterápico no Instituto Benjamin Constant, além de técnicos que trabalham no 

mencionado Instituto. Para as mães foram elaboradas duas perguntas: “Você fala com o seu 

filho?” Essa é uma pergunta formulada para tentar identificar que lugar essa mãe daria ao seu 

filho discursivamente. A partir do verbo „falar‟ trabalhei uma escolha em não explicar o que é 

falar para compreender como os entrevistados se situam.  

A segunda pergunta era articulada à primeira: “Conte uma situação em que você fala 

com o seu filho”. O objetivo era que a mãe detalhasse a forma como se dirigia ao filho e 

contextualizasse esse “falar”. A escolha dessa pergunta se deu a partir de observações em 

conselhos de classe e reuniões de mães em que era recorrente que a criança/adolescente 

autista “não dizia coisa com coisa”, ou, “não falava”, ou ainda, “não havia comunicação” com 

eles. 

Com os técnicos, a primeira pergunta sofria uma variação: “Você fala com o seu 

aluno?”, objetivando também compreender o lugar que o sujeito autista ocupava no discurso 

daquele professor. Aos técnicos era pedido também que enumerasse quatro características do 

autismo. Essa escolha se deu a partir dos comentários em reuniões de equipe sobre as variadas 

formas de crianças/adolescentes autistas se comportarem: isolamento, agressividade, 

estereotipias, por exemplo. A proposta de enumerar características teve por objetivo perceber 

como essa criança/adolescente era significada pelo técnico, e que importância (ou não) teria, 

para esse técnico, os comportamentos diferenciados de seus alunos. 

Foi realizado um total de quatro entrevistas, duas com mães e duas com técnicos.  E, 

mãe de W, de treze anos, e S, mãe de J, de oito anos. Essas idades dos pacientes W e J se 

referem ao momento em que suas respectivas mães concederam a entrevista. A professora A 

trabalha com crianças e a professora M com adolescentes. Consideramos uma amostragem 

suficiente para examinar as falas e o lugar dado à criança/adolescente autista no discurso de 

mães e profissionais que com eles trabalham. Tanto as mães quanto os técnicos foram 

escolhidos por sua disponibilidade de horário e compatibilidade com os meus horários no 



 

 

 

 

134 

 

Instituto. Ao entrevistar as mães, fazia-o em minha sala de atendimento. Com os técnicos, 

dirigia-me às suas salas de trabalho, em algum intervalo de que eles dispusessem. Todos 

assinaram consentimento. Nas entrevistas, foi utilizado gravador mp3 para posterior 

transcrição. 

Optamos por apresentar as entrevistas de forma integral no corpo do texto. Isto porque 

nesse “momento de concluir” faz-se importante articular as entrevistas com a síntese do 

material clínico, apresentada posteriormente. As entrevistas seguem a sequência dos 

momentos em que foram realizadas, por isso estão intercaladas a entrevista com a mãe e com 

o técnico. 

A análise de entrevistas realizadas para esta tese juntamente com os recortes de 

sessões (distribuídos no texto conforme poderiam ser representativos das discussões 

propostas) constituem o corpus recolhido no Instituto Benjamin Constant, escola para cegos, 

já descrita na introdução. 

Nesse instituto, é importante destacar aspectos do lugar de musicoterapeuta e do 

trabalho exercido. A atividade musicoterápica havia sido exercida no instituto há mais de uma 

década e, segundo os que disso se recordavam, proporcionava bons resultados aos alunos. Por 

motivos diversos, o espaço para atendimento em Musicoterapia foi retomado com a minha 

contratação e de outra colega, a musicoterapeuta Bianca Filipelli, em 2009. Tal fato merece 

destaque por percebermos, logo ao início de nosso trabalho, que havia grande expectativa 

positiva quanto „reinauguração‟ do setor. Isto em muito contribuiu para que esta pesquisa 

fosse iniciada: a autorização foi concedida por parte do instituto, bem como sua inscrição 

junto ao Comitê de Ética. 

Vimos que, para falar de voz em Psicanálise, há que se pensar sobre a constituição do 

sujeito. Isso porque, em Psicanálise, referencial teórico para abordarmos o autismo, voz é 

definida como objeto pulsional. Em entrevista para o corpus desta tese, uma mãe respondeu à 

minha pergunta: “Você fala com seu filho?” , com outra pergunta “Eu falo ou converso?”. 

Duvidar, perguntar-se, é esta a sonoridade buscada nas vozes de mães e profissionais, em 

meio às suas „certezas‟ do que seja o autismo. Certeza que se contrapõe ao que acontece em 

sessão: uma criança, antes silenciosa, com a sua música sendo acolhida, passa a cantar ou 

falar palavras soltas.  
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Deste modo, utilizando o termo psicanalítico, havia uma boa transferência, tanto junto 

aos professores quanto às mães dos meninos atendidos. Desde o início do trabalho fui 

acolhida com credibilidade em relação aos efeitos dos atendimentos, muitas vezes com a frase 

“há muito esperávamos por vocês”, proferida em conselhos de classe por técnicos 

entusiasmados. Assim, tomamos o cuidado em estabelecer as fronteiras entre nossos 

atendimentos e as aulas de música, ministradas por outra profissional, delimitando os espaços: 

música como aprendizagem, visando fins estéticos, e no caso da Musicoterapia, atendimento 

clínico, utilizando as produções sonoras da criança ou do adolescente. 

Talvez pelos aspectos transferenciais positivos, mencionados acima, as entrevistas, 

sejam elas com mães ou com profissionais, se deram em clima cordial e colaborativo, com 

certa informalidade, como uma conversa, onde se ria, éramos interrompidas, ou ás vezes 

ocorria alguma digressão às perguntas.  

Durante as análises busquei também fazer algumas considerações sobre o ritmo que 

escutava nas falas. Assim, pausas e risos, entonações e intensidades da voz são também 

incluídos. Como o objetivo é compreender que lugar é dado à criança/adolescente autista, no 

discurso dessas mães e técnicos, abstenho-me de analisar minhas próprias inflexões e 

pontuações que faço às entrevistadas, objeto dessa análise. 

Sendo uma transcrição feita por mim, já é interpretada pelos sinais que opto para 

pontuar e marcar pausas. Assim, utilizo as reticências entre parêntesis para pausas mais 

longas, além de reticências na transcrição para pausas mais curtas. Não me comporto 

formalmente, pois já convivia com os entrevistados em ambiente de trabalho desde 2009.  
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CAPÍTULO 6: ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM O REFERENCIAL DISCURSIVO E 

CONTEXTUALIZAÇÃO DAS SESSÕES  

 

 Il faut se méfier des mots. 

(Ben Vautier) 

 

Primeira entrevista: 

Entrevista com E, - mãe de W. 

Realizada em 2012, sala de musicoterapia, Instituto Benjamin Constant 

 

Márcia: Hoje é dia 18, quarta-feira... 

(...) 

E, você fala com seu filho?  

E: Bom, o W é uma criança que gosta de... já é um adolescente praticamente né?... Que gosta 

muito de música e assim depois que conheceu você, né? É a Márcia, a musicoterapeuta!! 

Ainda se interessou mais, e gosta mesmo de música e ele assim é fascinado pela música.... 

[silêncio. E prossegue] Eu converso com ele, converso muito, ele gosta, assim, que eu leia 

pra ele, poesia... umas coisas de música... assim... 

Márcia: Conte uma situação, em que você fala com ele. 

E: Ah..., é tanta coisa, até com relação à internet né? Que fala assim sobre reco-reco, música 

que ele fez com você aqui, de tocar esse reco-reco que ele gostou. Essas coisas assim, tem 

muita coisa, ele é assim, quer tudo ao mesmo tempo ele é uma caixinha de informação, a 

gente acaba aprendendo com ele também né? 

Márcia: Como é que é?  

E: Com relação à música ele quer saber quem fez aquela música, quem é o autor, como é a 

letra. Ele gosta de saber muito dessas coisas: quem é o autor, quem escreveu a música. Se 

escutar a música uma duas vezes ele já gravou. Ele gosta muito, muito mesmo. Eu acabo não 

sabendo e ele sabe da música todinha. E se você pergunta a ele assim, fala: ah, vamos dizer 

assim, de repente é o Zeca Pagodinho que tá cantando, eu falo com ele é Caetano Veloso. Ele 

fala: não é o Zeca Pagodinho que está cantando. Ele fala o nome da música... Sabe tudinho. 

Sabe sim, sabe o ano, tudo né? 

Márcia: Aham, aham... 

E: E esses dias, tem tempo, as aulas tem um mês que já começaram, ele tem ficado assim às 

vezes nervoso, chorando, quer vir pro colégio, principalmente vir aqui pra musicoterapia, 

que ele gosta muito. Tem perguntado assim: “mãe, a tia Márcia? Quando a gente vai lá?” E 

eu: espera que tudo vai se resolver e a gente vai voltar e pra as aulas, tudo direitinho.  Ele 

tem perguntado muito por você e pelas outras professoras também. 

Márcia: Ele tem cantado? 

E: Ah, ele não pára de cantar. Ele não levanta dando bom dia, ele levanta cantando. (risos) 

Eu falo que quando ele nasceu ele não foi pra incubadora não, ele foi direto pra uma caixa 

de som. Ele é fascinado por música, ele é muito fascinado por música.  

[silêncio]. Ele tem ficado chorando querendo ir pro colégio, está com saudade dos 

professores e dos amiguinhos dele também né? Porque não parece, mas aqui é o mundo dele 

também né? Aonde ele melhorou muito... 

Márcia: Ele melhorou? 
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E: Porque o W quando chegou aqui, o W chegou com fralda, mamadeira, chupeta e ele 

chorava que o Benjamin todinho sabia que era ele que tava chegando. 

Márcia: Com que idade que ele chegou?  

E: Com 5, com 5 anos. [silêncio]. É. Ele estava com 5 anos quando ele chegou aqui. Então 

ele chegou com tudo isso e hoje em dia ele mudou muito. É,... ele mudou muito. E ele chorava 

dentro da sala de aula ele chorava. As pessoas não conseguiam trabalhar com ele, ele só 

sabia chorar. E aí as pessoas, quando ele abria a boca pra chorar, ele não chorava baixinho 

não, ele chorava alto para todo muito ouvir. Aí as pessoas do Benjamin falavam assim: “É 

aquele menino W chegou.” Ele já era conhecido assim pelo choro dele. E hoje em dia não. 

Hoje dia ele participa, ele gosta de ler essas coisas pra ele. [uma criança bate à porta. É S, 

que chega adiantado para atendimento]. 

Márcia: Espera um pouco, S. [S está esperando para ser atendido. Peço desculpas a E, e 

retomamos]: Você estava falando... 

E: Aí ... então quer dizer, aí então o W chegou aqui com fralda, mamadeira, chupeta, 

chorando muito. E assim muito difícil trabalhar com ele. Até pra entrar com ele dentro de 

sala de aula era difícil. A „B‟ (professora) quando abria a porta da sala de aula, quando ele 

entrava, ele já entrava chorando. Ele não ficava sentado, ele não esperava nada, você 

falava... nada. Você falava uma coisa, ele não queria esperar. Era assim: ele entrava dentro 

de sala de aula, daqui a pouco eu tinha que estar lá pegando ele porque tava chorando, não 

queria ficar. Hoje em dia, não. Hoje em dia ele participa, né? Gosta de vir. Chora que... 

Agora ele chora que quer vir. Antigamente ele chorava que queria ir embora. Hoje ele chora 

que quer vir pro colégio. 

Márcia: Quando ele começou com a musicoterapia comigo, de lá pra cá você sente alguma 

diferença? 

E: Muita. Nossa! Nossa! Muita. Melhorou ele muito, até com relação à convivência com as 

pessoas. 

Márcia: É mesmo? 

E: É. Da paciência de poder esperar. Porque ele não tinha muita paciência de esperar. Ele 

achava, assim, que se você falava alguma coisa, você tinha que resolver tudo na hora para 

ele. Hoje em dia não. E ele fala do reco-reco, fala do piano, ele fala essas coisas pra gente, 

dos instrumentos. Coisas que ele passou a conhecer aqui com você né? Desse trabalho que 

você tá fazendo com ele.  Melhorou muita coisa. A vida dele é cantar...  (risos). 

Márcia: Porque antes eu lembro que quando ele conversava com a gente, a gente perguntava 

e ele nem respondia né? 

E: É, não ele falava assim: “Ah não, esqueci.” Ele sempre respondia: “Esqueci, ah não sei.” 

E hoje em dia você pergunta as coisas e ele: “Não, é assim, é porque a tia Márcia me 

explicou assim. Não, porque o reco-reco é assim mãe...”  Está querendo até comprar um 

reco-reco. Esses dias ele ganhou um pandeiro de uma vizinha minha que escutou ele cantar, 

porque ela gosta de ver ele cantar. Aí ela deu um pandeiro para ele... Aí ele: “E mãe, a tia 

Márcia...” É a tia Márcia da musicoterapia... “É lá em piano, tem reco-reco...” (risos) É lá 

tem isso tudo. Ah é, ele falou: “Quando é que eu vou voltar?” Não, a gente espera porque a 

gente está passando uma situaçãozinha, mas tudo vai resolver e a gente vai voltar pro 

colégio. 

Márcia: Aham, Aham, ah tomara que seja logo né? 

E: Não, com certeza, as coisas vão se resolver, se Deus quiser. 

Márcia: Oh E, eu agradeço muito, tá? Agora, vou ter que atender o S. 

E: Ah nada... 

Márcia: Alguma coisa mais?... 
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E: Eu estava pensando assim que eu te admiro muito por esse teu trabalho pela confiança 

também e pelo carinho que você tem com o meu filho também... Tá? 

Márcia: Obrigada! Dê notícias do W, então. Agradeço muito, E. 

E: Não, nada... Se você precisar mais de alguma coisa tá? 

Márcia: Valeu... [dirigimo-nos para a porta]. 

 

 

Na entrevista de E., a mãe que diz que o filho é „artista‟, que comentamos no capítulo 

4, observamos alguns aspectos interessantes. Como atendia W há algum tempo, as 

informações sobre ele eram constantes, por parte de E. A mãe me contava como ele estava em 

casa e na escola, geralmente à saída dos atendimentos, quando ia buscar o filho.  Concordou 

em conceder a entrevista à minha pesquisa, estabelecendo um contato descontraído e 

afetuoso. 

Ao longo da entrevista, E, mãe de W, faz uso contínuo do significante música até 

mesmo quando menciona verbos como „ler‟ ou „conversar‟ e o substantivo „poesia‟ ou 

„internet‟. Tudo „acaba‟ em música (internet se mistura a „reco-reco‟). Em resposta à minha 

pergunta: “Você fala com seu filho?” ela inicia com “Bom, o W é uma criança que gosta 

de...” e desliza para música com o verbo „gostar‟ (“gosta muito”, “gosta mesmo” e o adjetivo 

“fascinado”. Discursivamente, a música vem com destacado lugar de importância para referir-

se ao filho, lugar de fascínio, Segue-se um silêncio para, então, ela retomar, não mais com o 

verbo „falar‟, mas conversar: “eu converso muito”. Essa „conversa‟ desliza para “ler, poesia” 

e, de novo, música. O silêncio (que, na Música, é a pausa) traz, na Psicanálise, significantes 

velados pela inibição. Por outro lado, na Análise de Discurso, sabe-se que há sentidos no 

silêncio. A mãe, após silenciar, responde a minha pergunta com a “conversa” no lugar da 

“fala‟. Seria uma forma de incluir o filho, a partir do “fascínio” pela música? 

Outro ponto interessante: de início E se refere ao filho como „criança‟ e em seguida 

como „adolescente‟. Discursivamente, podemos nos perguntar pelos sentidos de „criança‟ e 

„adolescente‟, palavras usadas no discurso materno. O autista é um adolescente que para a 

mãe continuaria criança? Ou as produções musicais o levam a ter lugar de adolescente para a 

mãe? 

A minha segunda pergunta: „Conte uma situação em que você fala com seu filho‟, ela 

responde com a interjeição “Ah”, faz uma pausa e, de novo, mostra, não „uma‟ situação, mas 

“tanta coisa”.  A repetição do advérbio „assim‟, serve tanto para descrever W (“ele é assim, 

quer tudo ao mesmo tempo”), quanto para mostrar esse excesso: “tem muita coisa” ou, “umas 
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coisas”, “tudo ao mesmo tempo”. Nesta última construção, „assim‟, não vem como advérbio 

de „modo como são as coisas‟, mas uma expressão vaga, indefinida nas reticências: ”que eu 

leia poesia, e umas coisas de música, assim...”. 

A “caixinha de informação” é descrita pela mãe, também em termos musicais: ”quem 

é o autor, quem escreveu”. E nesse contexto ela conclui “sabe tudinho‟. Aqui, novamente, 

surge o “tudo”, marca da completude materna para significar o filho. Também à música é 

associado o choro e o nervosismo. O advérbio de intensidade “muito” e o “fascinado”, com o 

„tudo‟ no diminutivo parecem qualificar esse espaço da música. Destaca-se a frase: “ele não 

levanta dando bom dia, ele levanta cantando”. Os verbos indicativos de ação mostram-se 

resumidos na frase: “eu falo que quando ele nasceu ele não foi pra incubadora não, ele foi 

direto pra uma caixa de som”. Os termos comparativos reforçam o lugar da música. 

Associado a isso, destaca-se o choro que antes o identificava: “É aquele menino W chegou”. 

“Já entrava chorando”. 

Do que ele “fala” novamente são destacados instrumentos musicais. Finalmente, a 

“situaçãozinha”, colocada no diminutivo, resultou na saída de W do Instituto. 

A entrevistada fala em tom muito alegre, a voz com movimentos ascendentes e 

comentários bem-humorados. Destacam-se as reticências, não preenchimento. Então me 

pergunto: Nos silêncios, deixa espaços vazios, que, em termos discursivos, estão cheios de 

sentidos e efeitos de sentidos (ORLANDI, 2012). E o “né” é indicativo de que reconhece 

minha presença ou de que há um outro? Quem é “a gente‟? 

A omissão da partícula reflexiva na frase “Ele não levanta dando bom dia, ele levanta 

cantando”, nos faz perguntar: Levantar-se ou levantar? Seria, talvez, “levantar a bola”... dele 

para ela, pois aí parece já haver alguma aposta, que o  excesso de „não‟ parece denegar ( “ ele 

não foi pra incubadora, ele foi direto pra uma caixa de som”). 

“Melhorou muito” remete a um movimento: Se melhorou, era doente? Em termos 

discursivos podemos inferir o quanto essa mãe estaria atravessada pelo discurso médico. No 

discurso médico autismo é doença, mas para a psicanálise não é de doença que se trata. E eu 

marco apenas, a „melhora‟. 

O choro; presente na sala ou com ele diretamente, o que seria “trabalhar com ele”? 

tem-se aí uma ambigüidade e o significante „choro‟ está nos dois lugares, num primeiro 
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momento e num segundo momento também. Choro é visto não como peculiaridade dele mas 

como doença no “ir e vir” o choro volta resignificado ou ambíguo. No discurso materno, W 

parece deslizar de um primeiro choro, que é não participativo nas atividades para o choro de 

vir para a escola. 

O „você‟ também indica ambigüidade. “Ele achava, assim, que se você falava alguma 

coisa, você tinha que resolver tudo na hora para ele. Hoje em dia não. E ele fala do reco-reco, 

fala do piano, ele fala essas coisas pra gente, dos instrumentos. Coisas que ele passou a 

conhecer aqui com você, né?”. No trecho citado entre parêntesis, o „você‟ tanto pode ser eu 

como um outro alguém. Em algumas partes da entrevista, a fala de E. aponta para um 

potencial que ela joga sempre para uma outra cena. 

Nesta entrevista destacamos o “tudo” como significante mais forte e marcante para o 

lugar de preenchimento no discurso materno. 

 

Segunda entrevista: 

Entrevista com A – Professora
42

 

Realizada em 2012, sala da Educação Infantil, Instituto Benjamin Constant 
 

Márcia: Hoje é dia 24 de abril. A, você fala com seu aluno? 

A: Fala... Fala... Se eu falo com os meus alunos todos? 

Márcia: Aham, aham.   

A: Falo muito. 

Márcia: Me conta uma situação assim que você fale com seu aluno.  

A: Eu falo desde a hora que eu chego até a hora que eu saio. (toca o telefone e a entrevista é 

interrompida) 

Márcia: Ai, ai, ai, eis que o telefone toca. Eu acho que esse não é o melhor lugar para a 

gente gravar. Continuando... Você que ir pra uma sala? 

A: Eu acho que é melhor porque aqui a gente vai se incomodar toda hora. 

Márcia: Estamos mudando de aposentos, vamos para uma salinha... Mas aí: uma situação, 

qualquer uma e me conta essa situação.  

A: Tá gravando aí? Então vamos... Você quer que eu escolha uma situação? Então assim o 

primeiro momento é o momento de rodinha. 

Márcia: Aham, aham.    

A: Onde a gente faz a presença, onde eles precisam se identificar como “eu estou aqui, eu 

vim à escola.” Tem dias que eu falo pra levantar o dedo, aí quem levanta primeiro recebe 

esse bom dia e se posiciona. Aí e tem dias que não. Que eu indico quem tá à minha direita, 

quem tá à minha esquerda pra que não sempre um, porque senão vai ser sempre o mais 

                                                 
42 Embora, para o grupo de profissionais, não se pensasse inicialmente em pedir uma situação (como fizemos com as mães), 

nesta entrevista foi gravada a pergunta e a mantivemos, na transcrição. 
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rápido a levantar o dedo que vai ser o escolhido pra receber esse bom dia e depois eles têm 

esse momento de identificar dia e hora da novidade que é hora que eles podem contar o que 

eles fizeram durante o dia deles de maneira livre tá? Eu pergunto quem veio, aí ele se 

identifica com o nome... M E veio hoje? Aí ela fala: “Eu vim, eu estou aqui” Aí a gente passa 

a dar bom dia porque a gente tem uma música... 

Márcia: Aham, aham. 

A: Então a gente canta uma música pra ela e aí ela... No final da música tem: Bom dia M E, 

ela precisa responder o bom dia.  

Márcia: Aham, aham. Você já teve algum que não respondia? 

A: Já tive várias crianças que não respondiam. 

Márcia: E aí como é que você faz? 

A: E aí... 

Márcia: Pensa num que não respondeu. 

A: Jô 

Márcia: Tá.   

A: Que não respondia. E aí eu comecei a tentar estabelecer com a Jô alguma outra maneira 

de comunicação sem ser a fala, porque durante um tempo eu tentei que ela desenvolvesse a 

fala, que ela falasse bom dia. Eu chegava atrás dela próximo ao ouvido e falava: bom dia. 

Para que ela ouvisse e repetisse.  

Márcia: Aham, aham. 

A: Mas ela não conseguiu desenvolver esse tipo de fala. Então precisei desenvolver com ela, 

estabelecer um código, um gesto onde ela percebesse que daquela maneira ela estaria dando 

bom dia. Então pra se identificar ela tinha que bater no peito, mostrando que “Eu estou 

aqui” batia no peito e depois ao final da música ela tinha que olhar... Olhar não, né? Mas ela 

tinha que se virar pra a criança ou da esquerda ou da direita e apertar a mão. 

Márcia: Aham, aham. 

A: Não precisasse necessariamente aquele gesto, mas se ela fizesse, se ela esboçasse algum 

movimento de apertar, mesmo que fosse só o braço... 

Márcia: Aham, aham. 

A: Eu já me dava por satisfeita porque aquilo representava o bom dia dela. E era o bom dia 

geral apesar de ser só pra a criança do lado. E ela conseguiu estabelecer isto.  

Márcia: Beleza. Pela numeração parece que eu gravei. (risos). Me diga... Essa é a segunda 

parte da entrevista que eu vou te pedir o seguinte: me diga quatro características do autismo. 

A: De primeiro o isolamento né? Essa falta de comunicação e isolamento, a sensibilidade ao 

barulho... 

Márcia: Você está pensando em alguém especial aí na hora...? 

A: Eu estou pensando na Jô, porque assim, pra mim era essa criança que tinha as 

características mais visíveis, tá? Assim... 

Márcia: Isolamento...   

A: Isolamento, sensibilidade ao barulho, alguns movimentos repetitivos, e assim, tanto um 

choro ou um riso fora de contexto sem uma explicação lógica do que estaria acontecendo.  

Eu acho que são essas características que mais me chamavam atenção nela. 

Márcia: Aham, aham. Você lembra de mais alguns outros? 

A: Outras crianças ou outras características? 

Márcia: Outras crianças. Não... As características você já nomeou quatro. Dessas quatro 

você... 

A: Eu já tive outras crianças mais que aparecia um ou outro, que aí se você pode falar com 

outras crianças com ecolalia... 
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Márcia: Aham, aham...  

A: Quem tem a fala, mas não era uma fala contextualizada, aí tem a criança com a 

dificuldade do simbólico, que é essa questão do faz de conta, do entender a linguagem 

subliminar, sabe? A linguagem que não é uma coisa tão diretiva... Então tem várias crianças 

que já apareceram em outros momentos com características, que não são todas, mas só 

algumas características, mas pra mim eram consideradas um pouco mais leves. 

Márcia: Aham, aham.  

A: E acabavam que tendo algum tipo de verbalização. 

Márcia: Beleza, acho que pra mim tá ótimo! 

 

O clima de cordialidade entre técnicos e mudança de sala, como ocorreu nesta 

entrevista, é parte da rotina do Instituto. A professora e eu temos um bom relacionamento 

profissional. 

Logo na primeira resposta, observa-se a entrada de um significante importante, que 

vem em forma de pergunta: “todos”. Parece que minha pergunta soa, para a professora, como 

um enigma: “se eu falo com meus alunos todos?”. Até mesmo quem não responde, estaria 

incluído no „todos?‟, poderíamos pensar. É interessante também perceber o substantivo 

utilizado no tratamento aos de sua turma. A professora inicia chamando-os de „alunos‟, para 

posteriormente deslizar para o significante „crianças‟. A partir da sequência discursiva “Já tive 

várias crianças que não respondiam”, a professora nomeia alguns de seus alunos (M E, Jô, por 

exemplo) para descrever situações, e o significante „aluno‟ não aparece mais. Destaca-se esse 

deslizamento como uma forma afetiva de se referir à turma e, também, ao trabalho que 

realiza. 

Ao me contar a situação de rodinha para os alunos como acolhimento da turma, ela 

descreve os gestos: indicar, levantar o dedo, direita e esquerda. O verbo „identificar‟ é o que 

se atrela à situação da „fala com o aluno‟. A música entra como coadjuvante na atividade. Em 

seguida, ela destaca como „se comunicar‟ com quem não fala. Música e „identificação‟ se 

interligam, especialmente quando se trata de quem „não fala‟. A professora destaca também o 

„desenvolver a fala‟. 

Inicialmente, ao escutar minha pergunta, a professora repete o “fala” e acrescenta o 

“todos”, conforme destacávamos acima. Eu pergunto no singular (seu aluno), ela fala no 

plural (todos). O que estaria em jogo? Fala, para a Psicanálise precisa estar preenchida de 

algum desejo, dirigida a alguém, enquanto que na Linguística parece estar mais voltada à 

articulação de fonemas, para fins de comunicação.  Parece que A. se refere à fala como meio 

de comunicação... que não há. A língua e a fala aí são colocadas como instrumento de 
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comunicação. Portanto, há um desencontro do que seja a fala: muito da questão do autismo 

ideologicamente está aí: comportamental, treinável. Em psicanálise não se entra no mérito da 

comunicação, mas da relação: ele, autista, não reconhece e se protege do Outro. Se, de acordo 

com Lacan (1998), o neurótico tem a mediação da linguagem, o autista não dispõe de recursos 

para utilizá-la. Outro ponto importante são as situações em que os verbos „falar‟ e „responder‟ 

comparecem.  

A professora A „dá conta‟: “desde a hora que eu chego até a hora que eu saio”. Nas 

marcas de perguntas, aparece a necessidade de confirmação: 

“Ta gravando aí?” 

“Você quer que eu escolha uma situação?” 

“Maneira livre, ta?” 

“Olhar não, né?” 

“Isolamento, né?” 

“Subliminar, sabe?” 

A professora faz a presença, não a chamada nominal e reforça que os alunos “precisam 

se identificar”. Pergunta-se por que precisariam, o que estaria em jogo nessa „identificação‟. 

Para o que “se posiciona” parece haver o „recebimento‟ de algo: o “bom dia”. Em uma 

resposta em que verbos indicam uma atitude diretiva (“se posiciona”, “falo pra levantar o 

dedo”, “indico”, “receber”, “se identificar”), forma-se uma tensão com o desfecho da 

situação, a “maneira livre”, acrescida do“ta”, conforme mencionado acima. A professora se 

corrige quando utiliza o verbo „olhar‟ (“ela tinha que olhar... Olhar não, né?”), já que os 

alunos são cegos. Esse “não”, indicativo de uma auto-correção e de um não-dito: a cegueira 

dos alunos. Entretanto, se observarmos o engajamento da professora e sua afetividade, já 

comentados acima, além da inserção na linguagem com que os alunos se constituem, não se 

pode deixar de lado o investimento da pulsão escópica (LACAN, 2004; QUINET, 2004). Tal 

investimento parece suplantar a pretensa transparência e assertividade com que falamos. 

Na pergunta sobre as características do autismo, específica para os profissionais, a 

professora destaca isolamento, movimentos repetitivos sensibilidade ao barulho e riso ou 
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choro sem “explicação lógica”. Novamente, chama a atenção o contexto, contrapondo-se à 

frase: a “linguagem não é uma coisa tão diretiva”. O trecho em que a professora nomeia as 

características do autismo é por ela relacionado a uma criança em particular, que, por sua vez 

é colocada em contraposição às crianças com características „mais leves‟. Discursivamente, 

podemos perceber o atravessamento do discurso médico, na comparação que a professora 

estabelece para „características leves‟, que denotam alusão ao espectro autista (LEWIS, 2005). 

No entanto, persiste o engajamento da professora que, além do verbo „tentar‟, também 

expressa envolvimento, junto às crianças, quando fala de sua insistência (“precisei 

desenvolver”). Discursivamente, respeita os limites dos seus alunos ao “se dar por satisfeita”, 

pois atribui à aluna Jô um lugar de quem consegue chamar sua atenção: “eu já me dava por 

satisfeita porque aquilo representava o bom dia dela. E era o bom dia geral apesar de ser só 

pra a criança do lado. E ela conseguiu estabelecer isso”. O verbo estabelecer significa fixar, 

firmar, fazer estável (Dicionário Aurélio, 1975, p.577). Discursivamente, o verbo marca o 

envolvimento da professora, aliado à expressão “a gente” que indica sua inclusão nas 

sequências discursivas: “a gente faz a presença”; “a gente passa a dar bom dia”; “a gente 

canta uma música pra ela”. 

Em síntese, destacamos o lugar do autista no discurso enquanto o que é olhado, talvez 

excessivamente, ou com extremo cuidado, sem espaço para a dúvida ou o questionamento. 

 

Terceira entrevista: 

Entrevista com S – mãe de J 

Realizada em 2012, na sala de musicoterapia, Instituto Benjamin Constant 

 

Márcia: S, você fala com a sua filha ... me conta uma situação que você fale com ela. Você 

fala com ela? 

S: Falo. 

Márcia: Então me conta uma situação que você lembra em que você fala com ela.  

S: Que eu falo com ela? Eu falo toda hora, todo instante (risos). 

Márcia: Aí como é que é?  

S: Ah, não pode fazer isso, não pode, aí ela se irrita com o não pode, aí tem que ir com muito 

cuidado, não pode vai machucar a mãozinha, vai se queimar, aí tá quente tá? Não pode, 

porque tá quente vai se queimar, tá bom Lili? Vamos lá na sala ficar no sofá um pouquinho? 

Porque aqui na cozinha é perigoso a Lili vai se machucar. Fogão... É assim desse jeito, pra 

ela não se irritar. 

Márcia: Fogão...?  

S: É. Fogão, eu falo pra ela quiser ficar brincando com o prato, quer dizer, o mesmo 

cuidado...  
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Márcia:  Ah ela brinca com prato? 

S: Aham, aham. 

Márcia: O prato da cozinha?  

S: Prato, panela, colher, garfo, quer pegar faca também... 

Márcia: Que ela faz? 

S: Ah, a faca ela esfaqueia o sofá né? Ela fura o sofá todinho. Aquelas faquinhas de mesa, de 

pão. 

Márcia: E o que que você faz? 

S: Aí eu tiro da mão dela e falo: vai machucar, não pode. A colher ela pega e entorta a 

colher. Toda hora tenho que falar com J, todo instante. 

Márcia: E quando você tira da mão dela o que que acontece?   

S: Ah, agora ultimamente ela não está se importando, a não ser que seja o celular. Se for o 

celular ela se importa. 

Márcia: Aí ela faz o que? 

S: Ah, ela faz birra. Chora, grita. 

Márcia: Chora, grita? 

S: Grita muito, “Eu quero, é meu”. Mas antes ela não entendia quando o celular estava 

descarregado e que tinha que carregar, agora ela já entende. De tanto eu falar aí ela ficava 

gritando um tempão. Aí eu: Não adianta, tem que carregar, você vai ter que esperar. Agora 

ela já entende. Ela vai lá sozinha pega e fica. Eu já deixo conectado na TV, aí ela pega o fio e 

tenta colocar (risos).  Se ela não consegue, ela vai, pega na minha mão e leva até lá. (risos). 

Isso ela já conseguiu entender quando descarrega. Eu falei, já expliquei: Tá vendo o 

barulhinho? Tá fazendo esse barulhinho indica que está descarregado, não vai cantar mais 

Li.   

Márcia: E agora ela entende? 

S: Agora ela entende. Depois de muito, muito grito, muita birra, muita ela se agredir por 

conta disso ela entendeu. 

Márcia: Ela tá se agredindo? 

S:  Quando ela tá... E quando ela escuta alguém tossir então... Meu Deus! 

Márcia: Eu tossi hoje aqui. 

S: Mas aí... Ela não fez nada. Ela tava mais calma porque já tinha dado a medicação a ela. 

Porque a medicação dela não pode dar enquanto ela tiver calma. Se ela tiver calma der a 

medicação, faz efeito contrário. Ela fica muito quieta, não quer fazer nada, fica muito 

quietinha num canto, caladinha... Essa medicação deve ser dada quando ela já estiver 

agitada. Spiridol. Foi o médico que passou. Quando ela começar se irritar querer se bater 

por causa do zum zum que ela escuta, aí... 

Márcia: Quando tem barulho que ela começa a se bater? 

S: É, ela começa a fazer isso. Começa a gritar. Se bater não, se incomodar. Mas se escuta 

alguém tossir ela começa a se bater. Tanto que ela pegou o prato de comida e jogou longe. 

Márcia: Quem tossiu? 

S: Uma menina que tava do lado dela se engasgou com comida.  

Márcia: Aqui no refeitório? 

S: É. Ela jogou o prato longe. Aí numa hora dessas nem adianta falar. Tem que tirar ela, tem 

que falar que foi uma tosse, que já acabou, e ela fica se batendo, batendo na cabeça, 

chutando as coisas... Ela tá muito incomodada com tosse. 

Márcia: De uns tempos pra cá? 

S: De uns tempos pra cá. 

Márcia: Anham, anham. 
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S: Mas eu percebi se ela tiver tomado a medicação e já começa a fazer efeito, se alguém 

tossir ela não se incomoda. 

Márcia: Esse remédio é pra que? 

S: É pra acalmar e pra controlar um pouco os sintomas do autismo. É pra isso, foi o médico 

que passou. Só que, se der quando, por exemplo, ela acordou, eu não posso dar.  Se ela 

acordou, eu der ela dorme ou então ela fica o dia inteiro meio grogue.  Tem que ser quando 

ela já tá agitada 

Márcia: Aham, anham.  

S: Aí se der ela não vai dormir, ela não vai se acalmar, vai fazer as coisas direitinha, vai 

ficar bem, pode sair com ela, mas se der e ela não tiver agitada não funciona.  Se der.... 

(risos. S olha o relógio). 

Márcia: Não é? Ok, está na hora de ir, né? Agradeço muito.  

 

Esta entrevista, assim como as demais, se realiza em clima de um „bate papo‟. A mãe 

de J responde à primeira pergunta afirmativamente para, em seguida, quando peço que me 

conte uma situação em que ela fale com a filha, responder com outra pergunta: “que eu falo 

com ela?”. Nessa sequência discursiva, J é tratada como „ela‟. Na entrevista inteira não há um 

tratamento como „minha filha‟, mas o pronome „ela‟ ou o apelido „Lili‟. Quanto ao „falar‟ 

com a filha, S parece se remeter às negativas: “não pode”, “não pode vai machucar”, “não 

pode porque ta quente”. Discursivamente, a menina autista aparece infantilizada, pelo apelido 

„Lili‟, ou, „Li‟. Curiosamente, ao utilizar os diminutivos, S se refere a J como se ela fosse um 

terceiro, ao se referir na terceira pessoa: “Porque aqui na cozinha é perigoso a Lili vai se 

machucar”. 

O „falar‟ para S, inclui uma explicação: “É assim desse jeito, pra ela não se irritar”. 

Esse lugar que J ocupa no discurso materno parece estar atrelado a uma obrigação, uma tarefa 

a cumprir: “Toda hora tenho que falar com J, todo instante”.  Percebe-se o preenchimento 

total de um vazio, que S explicita o tempo todo, como se não houvesse espaço para um 

silêncio constitutivo que é fundador (de origem, conforme Orlandi, 2012, um esvaziamento) e 

uma falta (pela psicanálise) insuportável. No trabalho com autistas, percebe-se o quanto eles 

provocam a fala para o neurótico, pois quem trabalha com autista tem que suportar o silêncio 

que, muitas vezes, provoca angústia.  A partir do lugar em que se coloca o autista o neurótico 

pode presumir que ele não fala, ou, não vai responder ou não vai agir de determinada forma 

esperada. 

Os diminutivos estão presentes no discurso de S como que amenizando situações 

inusitadas: “machucar a mãozinha”, “fura o sofá todinho”, “aquelas faquinhas”. Outro 
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destaque é dado ao advérbio de intensidade „muito‟ (“muito grito, muita birra, muita ela se 

agredir”). 

O atravessamento pelo discurso médico na fala da mãe S, a faz incluir a medicação 

com naturalidade, explicando os efeitos sobre o comportamento da filha: “se ela estiver 

tomando a medicação e já começa a fazer efeito, se alguém tossir ela não se incomoda”; “É 

pra acalmar e pra controlar um pouco os sintomas do autismo”. A isso, acresce-se uma teoria 

médica de como ministrar o remédio: “se der quando, por exemplo, ela acordou, eu não posso 

dar. Se ela acordou, eu der, ela dorme ou então ela fica o dia inteiro meio grogue. Tem que ser 

quando ela já ta agitada”. Então, parece haver uma contradição, pois „acalmar-se‟ parece ser 

algo negativo, na sequência: “aí se der (o remédio) ela não vai dormir, ela não vai se acalmar, 

vai fazer as coisas direitinha”. Novamente a presença do diminutivo parece amenizar a 

situação, com S concluindo que “pode sair com ela”. O remédio só pode ser dado quando J 

está agitada. E a „agitação‟ (esfaquear o sofá, bater a cabeça) parece ser o lugar que J ocupa 

no discurso materno, uma vez que aí, nesses episódios, a mãe „fala‟ com ela, como discutimos 

acima. 

Em suma, a medicação coloca a filha no laço social, e lhe confere um lugar no 

discurso materno. 

Quarta entrevista: 

Entrevistada: M., Professora 

Entrevista realizada em 2012, na sala do PREA, Instituto Benjamin, Constant 

 

Márcia: Então, a gente começa hoje dia 25. Mara, são duas perguntas. A primeira pergunta: 

você fala com seu aluno? E se fala me conta uma situação.  

M: Tá. 

Márcia: Você fala com ele? 

M: Eu falo, falo muito. Eu falo através da música, eu falo através do corpo... É.... 

Principalmente eu acho que a música foi... Acho que é o meio de comunicação que eu 

consegui chegar mais próximo deles, até porque os meus alunos são cegos, né? Então a 

gente, mesmo aqueles que chegaram mais calados, né? Com a linguagem bastante 

comprometida, eu consegui falar com eles através do corpo e da música.  

Márcia: Aham, aham. Bacana. E você teria assim uma situação para contar? Um exemplo? 

M: Bom eu tenho um exemplo 

Márcia: Ok. 

M:  Bem típico, por exemplo, eu tenho um caso de aluno que logo que eu cheguei aqui a 

linguagem dele era bastante restrita e ele gritava muito né?  E ele assim, ele só queria o 

mesmo tipo de brincadeira. Ele só queria ficar sentado no bolão e pulando tá? Ele às vezes 

ficava bastante agressivo e aí eu comecei a colocar música que brincavam com o corpo, né? 
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Utilizando... Eu colocava músicas baixinho porque ele se alterava e mesmo sentado numa 

bola, eu comecei a sentar de frente pra ele também numa bola e quando a música falava: 

mão na cabeça, mão no joelho, ele começou... Eu fazia nele e ele começou fazer também. 

Então pra mim naquele momento ali para mim houve uma interação muito grande porque ele 

ouvindo a música ele repetia os meus gestos. Que era uma coisa bastante difícil pra aquela 

criança na época né?  

Márcia: Aham, anham.  

M: Depois ele começou levantar da bola e fazer comigo algumas atividades na brincadeira 

né? Na música de reconhecer as partes do corpo. Eu passei a perguntar pra ele através assim 

da música é, mão direita, mão esquerda, pé esquerdo... Até porque eu trabalho também nessa 

parte corporal. Então foi assim, eu acho que foi um momento bem marcante pra mim. Teve 

um outro caso também, na verdade teve três casos que me marcaram muito. Essa outra 

criança, ele se recusava a qualquer outra atividade tipo pintura, é, é... Desenho... Qualquer 

coisa que ele tivesse que sentar. Ele só queria na verdade ficar fazendo movimentos 

repetitivos, ele rodava, girava muito no chão... E eu consegui também através de uma música, 

né? Consegui que ele fizesse algumas atividades assim copiando a música, a história da 

música, que ele segurasse um pincel, que ele pintasse o que estava sendo cantado. Mesmo 

assim que aquela pintura fosse aleatória... 

Márcia: Aham, aham. 

M: Não fosse uma pintura formal. Mas eu consegui que ele sentasse e pegasse o pincel, 

mergulhasse o pincel na tinta, passasse no papel e sempre assim: me comunicando com eles 

através da música.  

Márcia: Legal, e a segunda... 

M: E tem o meu terceiro caso. 

Márcia: A outra situação... 

M: Que é assim aluno seu também, né?  Ele era um caso que alguns profissionais 

consideraram Asperger que é um aspecto diferente do autismo que desenvolve muito uma 

área, mas uma área sócia, afetiva e de relacionamento bastante complexa. Esse aluno já era 

aqui do Instituto há bastante tempo e ele só queria ouvir música o tempo todo. Ele só queria 

música, música, música, música. Aí eu já usei a música até pra fazer o contrário. Pra tirar ele 

daquele mundo isolado dele, né? Que era só ouvir música e introduzir outras coisas. Ele 

gritava muito também. Ele não aceitava ir numa festa de aniversário, ele não aceitava outras 

pessoas cantando. Ele não aceitava, por exemplo, que uma pessoa cantasse perto dele 

desafinado, e aí a gente foi trabalhando essa questão de usar a música, eu fui introduzindo a 

poesia, a rima, a literatura... E fui trazendo também algumas situações no nosso dia a dia pra 

que ele musicalizasse, que ele pudesse musicalizar as situações do cotidiano. Como 

comemorar uma data especial, fazer uma... Transformar o Dia das Mães, uma atividade do 

Dia das Mães, uma atividade mais pedagógica numa rima, numa poesia... E eu fui me 

aproximando dele musicalizando um pouco a minha fala. Então eu musicalizava um pouco o 

meu modo de falar, eu fui num ritmo pra pode chegar até ele. Só que ele foi exatamente o 

contrário: eu usei a música para poder introduzir outras situações.  E como a gente pra 

trabalhar com o autista você tem que criar um vínculo, a princípio o vínculo é tudo né?  

Quando eu consegui que ele confiasse em mim, que ele se sentisse bem ao meu lado, eu 

consegui conversar com ele e mostrar pra ele que as pessoas também podem cantar, mesmo 

que elas não cantem tão bem quanto ele. As pessoas comemoram aniversários, cantam 

parabéns, fazem barulho né? Ele... O fato de ele ser assim muito perfeito na questão musical 

e ele não ter também a visão impedia que ele aceitasse o que ele ouvia, né? O que não era 

perfeito aos ouvidos dele. Então assim eu usei tanto a música para uma questão é... De tirar, 

de colocar a criança numa atividade né? Que ele se recusava, por exemplo, a fazer qualquer 
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atividade, como tirar ele também de um mundo que era de uma outra criança que tinha um 

mundo só dele. 

Márcia: Muito legal. 

M: Eu fico preocupada com linguagem coloquial, mas não tem problema não né?  

Márcia: Nenhum problema. 

M: E que depois você transcreve... 

Márcia: Nenhum problema. E eu não coloco os nomes. 

M: Ah é, eu tô evitando de falar até pra isso. 

Márcia: Nem o de vocês e nem dos meninos, tá? A segunda parte da minha pesquisa a 

pergunta é seguinte: me diga quatro características do autismo, dessas crianças que vêm com 

diagnóstico do autismo, que você perceba o diagnóstico de autismo. Quatro características 

que te impactam que te chama atenção. 

M: Tá, a ausência de linguagem né? Na maioria deles. Até às vezes assim de uma linguagem 

mesmo... Mesmo aqueles que falam é... De uma conversa. Aquela linguagem, aquela conversa 

com sentido né?  A questão da socialização que eles têm, é muito forte né? Eles evitam 

lugares que tenham muitas pessoas, eles evitam o contato físico, que é uma coisa que é 

muito... Principalmente para uma criança que não enxerga. Eles normalmente gostam, mas o 

autista não.  Já é uma característica até que nos diferencia. Porque as pessoas têm uma 

tendência a confundir a criança cega não estimulada com a criança autista. Tá? Mas a 

criança cega não estimulada normalmente ela gosta do contato físico.  O autista não gosta 

né? E é... Há aquela questão assim da não aceitação à frustração. 

Márcia: Outra característica. 

M: Marcante, no caso eles têm, eles não têm... O nível de resiliência deles é muito baixo tá? 

Até porque eu penso assim que seria até uma quarta característica a própria dificuldade 

deles em se expressar.  Então eles não sabem expressar o que eles querem e o que eles não 

querem. Então chega nesse momento quando acontece alguma situação que eles querem ou 

que eles não querem e eles não se expressando claramente, eles às vezes entram mesmo em 

choque... É o que às vezes as pessoas chamam de: “Ah ele tá surtando”. Então na verdade 

não tem surto nenhum, apenas dificuldade de se expressar.  E isso a gente vai aprendendo na 

convivência com eles. 

Márcia: Hum, hum.  Ok, você tem mais alguma coisa que você lembre que queira dizer? 

M: É... Deixa eu pensar.. . 

O que eu penso assim que é mais difícil pra ele é o mundo, é o cotidiano assim fora das 

escolas especiais, tá? Tanto que é uma coisa que a gente tá vivenciando com alguns alunos 

nossos porque de um modo geral eu acho que o autismo, ele tem que ser mais divulgado a um 

nível mais... Até assim de uma forma mais simples. Mais veiculado. Porque as pessoas têm 

uma tendência assim de ficar chocado tá? Com alguns aspectos deles. E muitas vezes é 

simplesmente uma questão de compreensão né?  E por isso eles ficam sem escola, eles às 

vezes não podem fazer uma aula num clube, praticar um esporte, por conta dessa situação 

deles terem essas alterações. E às vezes, e uma coisa que eu percebo muito é esse medo que 

as pessoas têm: “Ah, mas eu não sei, eu nunca estudei sobre autismo. Eu não sei trabalhar 

com autista. Eu não fui capacitado”. E na verdade muitas vezes não é tanto... É lógico que a 

capacitação é importante né? O embasamento teórico é importante. Mas o mais importante é 

uma humanização da aceitação das diferenças.  Porque quando as pessoas têm uma 

tendência maior de aceitar a diferença do outro ela já se abre e aí ela já vai passar a 

conviver, a compreender aquela situação. Mas ao invés disso as pessoas rechaçam.  De um 

modo geral, antes mesmo de lidar com aquele aluno, ele já fala assim: “Eu não estou 

preparado.” Eles nem sequer tentam tá? Isso não é uma regra geral né? Mas eu diria que é a 

grande maioria que acontece. Esse aluno mesmo que tem uma grande habilidade na área 



 

 

 

 

150 

 

musical, a gente vem tentando há dois anos encaixá-lo numa escola de música, onde ele 

tenha um potencial magnífico pra ser trabalhado, mas as pessoas têm um medo muito grande 

porque acha assim que eles não são pessoas preparadas. E muitas vezes apenas a gente se 

abrir pra conhecer aquela pessoa com aquela característica diferente já é um preparo. Eu 

acho que o que mais me chama atenção mesmo é o fato de eles viverem isolados.  Eles já têm 

a tendência de se isolar.  E a sociedade de um modo geral, isola eles mais ainda. 

Márcia: Caramba, muito obrigada! Espero que tenha gravado tudo. 

M: Você sabe que isso é igual arte né? Nunca vai sair bem... 

Márcia: Nunca vai sair igual, tá muito bom. (risos)  

 

A professora, após responder com “Tá” à minha pergunta, prossegue utilizando para 

responder como fala com seus alunos o advérbio de modo „através‟ (da música, do corpo). 

Responde também com o advérbio de intensidade “muito”. Discursivamente percebe-se que 

ela desliza de uma resposta concisa („tá‟) para enfatizar, quando repito a pergunta, a 

intensidade de suas „tentativas‟, que descreve a seguir: “falo através da música, eu falo através 

do corpo”. Mostra envolvimento ao empregar o pronome possessivo (“meus alunos”). O 

mesmo envolvimento da professora M se mostra em sequências como “consegui falar com 

eles”, “consegui que ele fizesse algumas atividades”, “comecei a colocar música”, quando 

peço que me descreva uma situação em que ela fala com seu aluno. 

A professora também emprega o substantivo „criança‟ embora seja professora de 

adolescentes. Pode-se aí supor uma fragilização ou infantilização do autista, que é também 

considerado um „caso de estudo‟, de investigação, para a professora: “eu tenho um caso de 

aluno”, “um terceiro caso”. O lugar que o aluno ocupa então parece estar atrelado aos efeitos 

de sentido do discurso médico, a partir dessas marcas linguísticas. Além disso, o lugar do 

aluno autista no discurso da professora parece ser o daquele que não se “comunica”, a não ser 

que se invista, ativamente. A frase “a gente pra trabalhar com o autista você tem que criar um 

vínculo, a princípio o vínculo é tudo, né?” parece resumir o ponto de tensão entre o 

atravessamento pelo discurso médico e o envolvimento afetivo, de quem prioriza o vínculo. 

Discursivamente ela resolve essa tensão deslizando de uma posição diretiva, onde não haveria 

espaço para o autista expressar se quer, ou não, esse „vínculo‟ para incluir-se numa tentativa 

de aproximação (“consegui que ele confiasse em mim”). O atravessamento pelo discurso 

médico também se verifica nos significantes „ressiliência‟, „tolerância à frustração‟. 

A escolha, nas características do autismo, pelo significante linguagem, merece 

destaque. A professora M hesita ao afirmar: “ausência de linguagem, mesmo aqueles que 

falam, de uma conversa, aquela conversa com sentido”. Pela escolha do pronome 
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demonstrativo „aquela‟ pode-se discursivamente supor que a „conversa com sentido‟, 

conversa impossível, numa comunicação que para a Análise de Discurso, não se faz, está 

distante do sujeito autista. Este por sua vez, ocupa com a ausência do sentido, um lugar no 

discurso profissional que reforça a idéia de que os falantes se comunicam. 

A presença do pronome em primeira pessoa (“eu falo”, “eu acho”, “eu consegui “eu 

tenho”) indica discursivamente, uma „apropriação‟, que se repete no uso de pronomes 

possessivos: “meu terceiro caso”; “meu modo de falar”. Isso contrasta com os verbos no 

gerúndio indicando uma aproximação sutil: “fui me aproximando”, “fui trazendo”, 

“musicalizando um pouco minha fala”. 

A professora M é rápida no pensar e no falar, quase não faz pausas. Com voz mansa, 

ela emenda um assunto no outro com muita convicção. Não há grandes variações de 

entonação e muita informação em cada pergunta da entrevista. A tensão entre a determinação 

com que se apropria de seu trabalho e a delicadeza com que se aproxima dos alunos para com 

eles, tentar novos recursos de interação parece se evidenciar no contraste acima apontado. 

Buscando sintetizar as marcações que encontramos nas falas de mães e técnicos, nas 

quatro entrevistas realizadas, propomos os quadros abaixo. Pensamos, assim, em propor uma 

reflexão sobre o lugar dado à criança/adolescente autista no discurso materno e no discurso 

dos técnicos, a partir dessas marcas predominantes. 
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No primeiro quadro, destacamos a primeira batida de resposta á pergunta: „você fala 

com seu filho?‟ (pergunta dirigida às mães), ou „você fala com seu aluno?‟ (pergunta dirigida 

às professoras). 

Quadro 1: Você fala com seu filho/aluno? 

 

"Você fala com seu filho/aluno?"        

          

Quem?   O que?     

        

Mãe de W Converso    

    Leio pra ele   

          

         

Professora A Falo.    

    Falo muito   

          

         

Mãe de J   

Eu falo ou 

converso?   

         

          

         

Professora M Tá.     

   Eu falo, falo muito.   
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No segundo quadro, destacamos as „maneiras de chamar‟ o sujeito autista. Embora 

minha pergunta traga o significante filho (a) ou aluno (no singular), este sofre deslizamentos 

ao longo de cada entrevista. 

Quadro 2: Maneiras de chamar 

 

"Maneiras de chamar"         

            

            

Mãe de W Criança/Adolescente   

    Caixinha de informação   

            

         

Professora A Aluno     

    Criança     

            

         

Mãe de J   Ela     

    Lili     

            

         

Professora M Meus alunos    

    Eles     

    Criança     

    Um caso de aluno    

    Um terceiro caso     
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No terceiro quadro elencamos as frases que nos chamaram atenção pela peculiaridade, 

ou pela afetividade em relação à criança/adolescente autista, e seu lugar discursivo. 

 

Quadro 3: Frases fora de padrão 

 

"Frases fora de padrão"           

                 

            

Mãe de W 

A gente acaba aprendendo com ele 

também.    

            

    Melhorou, ele muito, até com relação a convivência com as pessoas. 

            

    

Ele não levanta dando bom dia, 

levanta cantando.    

                  

            

Professora A 

Ao final da música ela tinha que olhar... 

Olhar não, né?   

            

Mãe de J   Aí se der (o remédio) ela não vai dormir, ela não vai se acalmar,  

    vai fazer as coisas direitinha, vai ficar bem, pode sair com ela, mas  

    

se der e ela não tiver agitada não 

funciona.    

            

    

Ah, a faca ela esfaqueia o sofá, né? Ela 

fura o sofá todinho.   

    

Aquelas faquinhas de mesa, 

de pão.     

                  

            

Professora M Acho que é o meio de comunicação que eu consegui chegar mais  

    

próximo deles, até porque os meus 

alunos são cegos, né?   

            

    

O nível de resiliência deles é muito 

baixo, tá?    
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Percebemos, nas sessões de musicoterapia, alguns contrastes interessantes, entre o 

lugar dado ao autista e sua produção musical e tentamos retratar no quadro abaixo. 

Quadro 4: Entrevista versus sessões 

 

"Entrevista versus sessões"     

            

Lugar no discurso   Material Clínico   

"Falo. Falo muito."   Intervalos de segundas maiores trabalhados em 

"Eu falo desde a hora que eu chego até a hora 

que Sessão, com o alargamento paulatino dos  

eu saio."    intervalos para terças, e depois quintas. 

"Essa falta de comunicação e isolamento." Violão canta uma canção pra mim.  

      (canção do violão criada em atendimento) 

"Um choro ou um riso fora de contexto." Cadê? (jogo que proporcionava risada) 

            

"Sem uma explicação lógica do que estaria  "Extra, Carrefour   

acontecendo."    Rede TV, Bandeirantes 

      Danone, Itambé"   

"A linguagem que não é uma coisa tão diretiva." "Eu sou R. e esta é a minha mão." 

            

"Ausência de linguagem, mesmo aqueles que Sol dó ré mi  /Sol mi ré dó 

falam, de uma conversa , aquela conversa com (Musicoterapeuta) /(Paciente) 

sentido."    

(Trecho da Habanera da ópera Carmen de 

Bizet) 

"Acabavam que tendo algum tipo de 

verbalização" 

Casaco marrom (música da compositora 

Evinha) 

     Letra completa cantada pelo paciente 

"Grita muito: eu quero, é meu."  Meeeeeuuu! (Trabalhando com a sonoridade  

     da palavra)   

     

"Minha princesa 

..."   

     (primeira frase da canção de abertura da novela   

     Cordel Encantado cantada pela paciente) 

"Ele não chorava baixinho não,  Acorde maior ao piano buscando a emissão  

ele chorava alto pra todo mundo ouvir." sonora do choro.   

     O paciente para de chorar. 
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A utilização do intervalo musical contrasta com os „preenchimentos‟ de espaço, onde 

„tudo‟ ou „muito‟ é falado. Do mesmo modo, a partir da canção temos “algum tipo de 

verbalização”, que mesmo não tendo valor significante, aparece no lugar de „comer a própria 

mão‟, como no caso do menino R. 

É importante enfatizar que o quadro não segue uma correspondência recíproca entre o 

que é dito sobre determinada criança/adolescente e seu respectivo material clínico. O que nos 

interessa é o contraste entre o que pode surgir como produção musical do autista, que vai além 

do que as palavras podem expressar a seu respeito, e o lugar a ele dado, no discurso.  

O material clínico, recortado em exemplos, ao longo da tese necessita alguns dados 

informativos, a seguir explicitados. 

Todos iniciaram atendimento em 2008 e as idades mencionadas nos recortes 

correspondem ao que apresentaram ao longo das sessões de musicoterapia. Assim, J iniciou 

atendimento aos cinco anos. W iniciou suas sessões aos onze anos; R, aos oito anos e G, aos 

quatro anos. Todos cegos de nascença, todos com diagnóstico de autismo, discutido e 

referendado em reuniões de equipe. 

No primeiro contraste do quadro 4, buscamos mostrar, de um lado o excesso da fala e 

do verbal com alguém que parece não ter espaço para ser escutado. Na sessão, os intervalos 

musicais representam metaforicamente o intervalo em que o sujeito do inconsciente se define 

de um significante para outro significante. Para a psicanálise, não caberia falar em sujeito do 

inconsciente no autismo. Assim, o paulatino alargamento de intervalos representaria a 

paciência necessária ao musicoterapeuta, para esperar que o autista sinalize o momento de 

intervir e, no caso, da linguagem musical, expressar-se musicalmente. No segundo recorte, 

temos uma fala de „falta de comunicação‟. Sabemos pela Análise de Discurso que não há 

comunicação nem transparência na língua. Entretanto, o falante se sente incomodado com o 

enigma que a reação (ou não) de uma criança autista propõe. Assim, muitas vezes não percebe 

que musicalmente, o autista esta falando e comunicando, guardada as devidas proporções. A 

„canção do violão‟, assim denominada pela reincidência nas sessões, mostra que o autista, 

caracterizado como isolado, sai do isolamento e canta completando as lacunas da canção que 

eu trago a partir de ele se interessar pelas cordas do violão e parar de se agredir ao percuti-las. 

Com o mesmo paciente o „cadê‟ faz parte de uma sessão relatada no capitulo 2 desta tese, em 

que o paciente repete meu nome mas não diz o que quer. O „cadê‟ é um corte a essa repetição, 
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feito com o deslocamento do acento rítmico. Assim, o riso não estaria “fora de contexto”, 

porque foi contextualizado pela musicoterapeuta, nos jogos sonoros que se seguiram. Como 

diz Catão (2009), a enunciação precisa do testemunho do analista (Catão, 2009, p143). 

A comparação seguinte, no quadro 4, demonstra que o nexo entre as palavras soltas 

emitidas tem alguma coerência e guarda uma lógica que, se nada mais significa, mostra que o 

menino está atento aos anúncios comerciais de televisão. O mesmo paciente traz a canção em 

que se nomeia. Ainda que não possamos dizer que seja um sujeito do inconsciente, a 

nomeação „via‟ música, é bem diretiva e clara. A “ausência de linguagem” da fala seguinte 

mostra o contraste, se e quando a linguagem musical pode ser escutada. J, descrita na tese, 

produz intervalos musicais compatíveis com sua faixa etária, de acordo com Wilson (1987). 

No exemplo, é ela quem atribui sentido, trazendo a Habanera dado que, ao complementar o 

que cantei, ela poderia ser qualquer coisa. Enganchada na voz de contralto que ela própria 

possui e que escuta no rádio (segundo informações da mãe). J completa minha sequência de 

notas musicais, com a ária de ópera. 

A canção Casaco Marrom, com a letra completa na voz de um autista de seis anos 

configura um tipo de verbalização que não é qualquer, dado que a canção é complexa e não 

figura geralmente no repertório infantil. No caso de G, trata-se da voz de uma tia, na qual o 

paciente parece ter se enganchado em seus tempos de constituição. Voz que nele habita e que 

o faz repetir, a quem quiser escutar, tapando os ouvidos para todo o resto. 

Na comparação seguinte, no quadro 4, temos alusões aos gritos e choro exagerado do 

autista. Os gritos se tornam canção e uma canção difícil de entoar, que surge quando os gritos 

são emitidos de forma lúdica em sessão e quando é exagerada vocalmente, a nota do grito. 

Finalmente, outro paciente que chora, tem o choro apaziguado com acompanhamento ao 

piano, a partir da nota tônica, num acorde que organiza e dá sentido musical a algo 

aparentemente sem razão de ser. 

Dos ateliês musicais franceses, trazemos algumas observações que não colocamos no 

quadro comparativo (Quadro 4), mas que achamos importante destacar. Tive ocasião de 

integrar o coral que contava com autistas e seus educadores e que se apresentou na UNESCO, 

na Jornada pela Paz, em setembro de 2014. Em destaque, duas observações dos ensaios que 

fazíamos nos ateliês musicais em preparação para o concerto.  
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A primeira, um jovem barítono que cantava afinadamente, mas durante os ensaios 

interrompia os cantos para repetir por cinco vezes, de maneira que mantinha o ritmo: 

“d´accord, d´accord d´accord, d´accord d´accord”. Musicalmente, grafaríamos assim: 

 

Figura 1: Exemplo musical / estereotipia de um autista 

 

Essa repetição que fazia uma pausa rápida após o primeiro e o terceiro “d´accord”, 

mais parecia uma partitura musical. Ocorria nos ensaios, mas curiosamente não acontecia no 

palco, em apresentações ao público. O que levaria o jovem a pontuar seu canto assim? Estaria 

ele „de acordo‟ com o que? É interessante lembrar que o mesmo significante accord é usado 

para acorde musical, em francês. Se o jovem autista queria estar „de acordo‟ ele também se 

colocava „no acorde‟, pois cumpria o ensaio e a apresentação pública sem precisar recorrer, 

quando em cena, à pontuação que trazia para ensaiar. 

Por outro lado, outro jovem ensaiou sozinho a fala “faite peter le jazz”, algo como 

“deixa rolar o jazz”, mas no dia do concerto, seus colegas de naipe, contagiados pelo 

entusiasmo saíram dançando no palco com ele. O grande mérito da pedagoga vocal, Boni, ao 

acolher o inesperado, fez com que algo para além do ensaio pudesse ter lugar na apresentação 

pública. O resultado, bem melhor que o ensaiado, ainda contou com a viva participação do 

público, e o que era para ser uma fala virou alguns minutos de performance dançante.   

Trazemos esses exemplos para reforçar nossa concordância com a mensagem textual, 

que abriu o concerto do qual esses autistas participaram: “a paz começa com o respeito ao 

diferente, e isso todos somos, diferentes uns dos outros”.
53

 Assim como o que falamos jamais 

nos define, as possibilidades de uma criança/adolescente autista não parecem caber no lugar 

que a eles é dado pelas palavras. 

                                                 
53

 Abertura do vídeo sobre a Jornada Internacional pela Paz, disponível em www. comité de liaison ONG 

UNESCO. Acesso em 28 de janeiro 2004. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  

  

No momento de colocar o ponto final nesta tese, tem-se a percepção de que, muito 

mais que considerações finais, pretendemos abrir perspectivas para que o trabalho em torno 

dos discursos sobre o autismo continue. Temos a convicção de que iniciamos uma discussão, 

ou várias, muito mais do que encerramos. Uma pontuação nos discursos sobre o autismo se 

deu de forma inusitada, com as reticências do que ainda é questionamento, as exclamações do 

que, por exemplo, o discurso médico coloca como verdade e as produções do autista em 

música que escandem as reticências presentes nas falas de mães e profissionais, e na minha 

própria fala que nem sempre encontra o significante certo, se é que existe algum. Talvez o 

mais importante seja continuar a deixar-se surpreender, com aquilo que o autista nos traz, para 

além do que é falado sobre ele. 

Vimos o quanto é fundamental tomar cada caso como único, lição que a Psicanálise 

tão bem profere em sua prática. Vimos também como o discurso médico que se expressa no 

DSM-IV, o dicionário, enfim qualquer dos múltiplos discursos sobre o autismo, e que esta 

tese se encarregou de destacar alguns, não dá conta da imensidão de produções que o autista 

faz em música, campo que privilegiamos a partir da prática clínica em musicoterapia. 

Percebemos que o autista, assim como nós, traz um sofrimento singular e dele não 

encontramos muito retorno se nos dirigimos a uma criança autista falando. Porém, 

conseguimos reações positivas no cantar, no tocar um instrumento musical. Tentamos fazer 

isso a partir do que ele, sujeito autista (discutido e diferenciado do sujeito do inconsciente) 

tem a oferecer e apostamos em que essas produções tem valor, muitas vezes um valor de 

enunciação, se testemunhadas em sessão clínica, coisa que não seria, talvez possível no falar, 

por ser estrangeiro ao discurso. 

Buscamos igualmente refletir sobre a voz. A voz como objeto, que tem um circuito 

pulsional que o autista falha em completar. Mas também a voz constituída, afinal, cantamos... 

A voz que embarga, ou que sussurra. Assim, refletimos sobre as vozes dos discursos sobre o 

autismo, e a voz no autista.  As vozes que falam acerca de uma criança /adolescente autista e a 

voz que se esconde nele, autista, e que pode emergir numa pureza única e cristalina em termos 

de afinação. Uma vez que as observações iniciais que inspiraram a busca, pela Psicanálise e 



 

 

 

 

160 

 

pela Análise de Discurso, se deram do lugar de musicoterapeuta, opta-se por privilegiar a 

musicalidade, no quadro teórico desta tese, pois este é um elemento importante que une os 

três campos mencionados. Por isso, é em torno da musicalidade das vozes que a escuta se faz: 

mães que falam sobre seus filhos, profissionais que atendem os autistas e, claro, os próprios 

autistas. A escuta de suas vozes e sua música é, em suma, o que importa para discutir os 

discursos sobre o autismo e a voz no autista. 

Assim, atrevemo-nos a uma primeira consideração, que na verdade motivou todo esse 

percurso: os campos da Análise de Discurso, Psicanálise e Musico(terapia) podem de fato 

conversar! Não se pode pensar o autismo sem a interdisciplinaridade. Mesmo guardando seus 

pressupostos teóricos distintos e conceituações diferenciadas, esses campos podem se 

articular, como vimos na tese. O trabalho com autismo e autistas se firma cada vez mais como 

interdisciplinar. Pelo mundo, a exemplo da França, planos econômicos e sociais visam dar 

conta do autismo como handicap com programas educativos e até remédio. Longe de pensar 

nisso como absurdo deve-se ver que o autismo é enigma de longo alcance e por isso, vários 

setores da sociedade querem opinar. 

Pretende-se afirmar, como segunda consideração, que a chave de acesso ao trabalho 

com o autismo é a escuta como sintonia fina, capaz de mudanças rápidas de frequência. À 

semelhança dos canais de televisão quando perdem a nitidez, há sutilezas a considerar na voz. 

Nesta tese, no primeiro capítulo vimos o autismo teoricamente, para em seguida, no segundo 

capítulo, nos defrontarmos com a estrangeiridade do autista ao discurso. No terceiro capítulo, 

então, trouxemos a música como possibilidade de acesso. No capitulo 4, quando discutimos o 

que institucionalmente ocorre com o lugar dado ao autista, nos respaldamos em alguns 

conceitos da Análise de Discurso para compreender o que é falado sobre a criança/adolescente 

autista. Comentamos que o autista produz algo para além do que dizem dele. E no capítulo 5, 

a partir da prosódia e da enunciação buscamos falar de nossa própria enunciação, enquanto 

estrangeira em Philadelphia, trazendo a discussão em torno de um documentário lá realizado. 

Finalmente, no capítulo 6, comparamos a análise das entrevistas, sob referencial discursivo, 

com algumas produções dos autistas em atendimento. 

Os tempos da psicanálise se refletem nas etapas de construção da tese, expressando o 

meu próprio processo ante o trabalho. Não possuem ordem cronológica, mas lógica. Em 

relação à teoria psicanalítica, na qual nos apoiamos cabe acrescentar duas observações. A 
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primeira em relação à falha no circuito pulsional. Na verdade ele sempre falha, com o 

neurótico também. Mas privilegiamos a expressão utilizada pelos autores com os quais nos 

identificamos porque eles localizam a falha na pulsão invocante, que nos interessa no trabalho 

com música e nas respostas que obtivemos das crianças e adolescentes autistas. Um segundo 

ponto é a questão da interdisciplinaridade. Não pretendemos atingir a completude, quando 

falamos de outros campos de estudo em discussão para o autismo: o autismo não se esgota, 

como nenhum tema, aliás. Apenas propomos interlocução para enriquecer a discussão e, 

talvez melhor nos acercarmos e acolhermos o autista.  

Aí está a minha aposta, como musicoterapeuta e psicanalista. E é precisamente nesta 

aposta que vejo os dizeres de pais, professores e outros profissionais irem se modificando em 

relação ao autismo a ao autista. A modificação, o redimensionamento desses dizeres, quem 

sabe, pode conduzir a novas discussões em torno dos encaminhamentos dados à criança 

autista. Seriam conclusivos os programas sócio-educativos? Não se poderia pensar em um 

espaço para ouvir esses sujeitos? 

Quando nos dispusemos à escuta, encontramos a professora comentar que J não diz 

coisa com coisa e esta cantar Habanera; R, tido como quem não fala, passa a „ta falando tudo‟ 

ainda que o tudo seja mate, ou rede TV, ou nomes de supermercado. No início de minha 

carreira como musicoterapeuta me recordo que diziam de um menino de seis anos: “Ele canta 

baixinho!” Vinte e quatro anos depois esse menino autista é Saulo Laucas, tenor da UFRJ. De 

maneira análoga, pude testemunhar Catherine Boni, conduzindo um grupo de pacientes, 

alunos e educadores, nas palavras de alguns ouvintes nos ensaios, “um bando muito grande” 

no concerto Paroles de Paix, na UNESCO, em 19 de setembro 2014. 

A experiência do concerto se fez como fruto de três meses de ensaios, nos ateliês 

musicais, e me fez lembrar o significante „desencapsulado‟, utilizado pela mãe do autista W 

(capítulo 5 desta tese). Pude presenciar vários alunos/pacientes que saiam de seus casulos de 

isolamento, com a prática vocal para as canções do repertório do concerto. Esse testemunho 

me auxilia a responder algumas perguntas contidas na introdução deste trabalho. De fato, 

pude constatar que a utilização da música permite sustentar algo do autista que o leva a 

ocupar outro lugar na fala de suas mães. 

A escuta musical e o trabalho com música se colocam como alternativas produtivas 

para nos posicionarmos frente ao que o autista fala, emite, ou grita. Para o autista, um tom de 
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voz mais firme ou mais doce, faz diferença. Também o faz para o neurótico mas, no autismo, 

a sensibilidade aos sons mais sutis se faz maior. Talvez porque, nas palavras de Lacan, no 

Seminário 10, o neurótico tenha “ouvidos para não ouvir” e o autista não se ensurdeceu ao 

canto da sereia presente na melodia da voz materna. 

Quanto aos subsídios fornecidos pela Análise de Discurso, estes são de valor 

inestimável para não contarmos como certezas, as definições diversas para o autismo, e 

podermos minimamente desconfiar do que lemos nos manuais de psiquiatria. Ainda que 

respeitando a seriedade deles, percebemos que o autista vai além do que está escrito. Alguns 

profissionais corroboram esta idéia; dentre eles escolhemos os teóricos que atualmente 

pesquisam e lançam novas perspectivas para este campo de interlocução entre saberes, a 

exemplo do Dr Touati. 

Há várias formas de a música ser utilizada em enunciados como “palestra para música 

e autismo”, ocorrência comum na Musicoterapia. Mas o que nos interessa, quando se fala de 

voz no autista, não encontra equivalência em tais palestras, que até podem ser instrutivas, mas 

partem de um sujeito que, pesquisando cérebro, estuda como a música o afeta. Muito 

interessante e verdadeiro, mas o que buscamos estaria para além do cérebro e da topografia, 

está localizado em uma dimensão não-cartesiana, que aposta que é o sujeito autista que pode 

mostrar de si, com seus sons e sua música. Lacan, a partir do seminário “ou pior” faz-nos 

interrogar: uma semínima é igual a duas colcheias? No Seminário 19, percebemos o Um e a 

ilusão de totalidade, que não há. O que existe é a incompletude e, assim arriscamos dizer que 

há algo para além da exatidão matemática das notas musicais. No meu papel de quem estudou 

música, organizar os sons que o autista me traz, sejam gritos ou pedaços de melodias em uma 

estrutura musical, deve levar em conta que não há receita pronta ou atividade planejada. 

Assim, seja na música, na arte ou na vida não há nada como apostar no singular, e é como 

esse percurso se faz. 
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ANEXO 1: CD COM CANÇÕES DO CONCERTO PAROLES DE PAIX 

 

 

1. Flamme Olympique de la Paix 

2. Le Chant des Peuples 

3. Voir 

Texto: Pierre Champion 

Música: Stéphane Leach 
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ANEXO 2: AUTORIZAÇÕES PARA PESQUISA 
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ANEXO 3: LETRA DE CANÇÃO DO PACIENTE W. 
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ANEXO 4: TEXTO DO DSM-IV, 1995. 
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ANEXO 5: ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA ENTREVISTAS COM MÃES E 

TÉCNICOS. 

 

Perguntas às mães: 

 

1) Você fala com seu filho (a)? 

2) Conte uma situação em que você fale com seu (a) filho (a). 

 

Perguntas aos técnicos (profissionais que lidam com autistas): 

 

1) Você fala com seu (a) aluno(a)? 

2) Cite quatro características do autismo. 
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ANEXO 6: ENTREVISTA COM CATHERINE BONI 

 

Paris, 18 de julho de 2014. 

Entrevista não gravada, anotações transcritas a seguir: 

 

A cantora Catherine Boni, que se define como “pedagoga vocal” ensina os pacientes de 

instituições e alunos de escolas especiais, mas também seus educadores. A entrevista não foi 

gravada, mas escrevi algumas notas. 

Os ateliês musicais são um espaço de preparação vocal para educadores e alunos/pacientes 

autistas, também de esquizofrênicos e pessoas com trissomia e outras síndromes. Ou seja, há 

vários tipos de comportamento mas todos se beneficiam das técnicas de respiração e 

colocação da voz em canto lírico. São ao todo dez instituições segundo Boni. Na França, o 

autista é um handicapée. Mas para ela o importante é que ele é uma pessoa. E assim ela o vê: 

uma pessoa e não sua doença. O que importa é a pessoa que deseja cantar. M e E tem a 

mesma patologia: síndrome de Machan e funcionam igual com a voz. No autismo há os que 

cantam afinadamente desde sempre e outros não. T precisa de trabalho, por exemplo, para 

afinar. P já lê e fala um pouco. O texto é uma forma de laço, mas não que o sujeito leia. L que 

é esquizofrênica lê um pouco e faz pintura; e agora faz vocalizes, necessita de encorajamento. 

Idem P2. Dos autistas da turma de Alternance (nome da instituição) T é o mais caracterizado 

como retardado. Em Pompone (outra instituição) há um jovem negro que até hoje ela tem 

dúvidas se é autista (eu, diria que é esquizofrênico). Nesta última instituição há poucos 

autistas. No Domain não há autistas mas pessoas com retardo. E há um que é novo na 

instituição e canta depois de todos I, autista canta com os barítonos.V, canta com voz de 

mezzo, e bem afinado, e tem diagnóstico de autismo. G é o autista que fala “d´accord”. 

Assim, há maior ou menor número de autistas em cada instituição e cada um com sua 

singularidade como a cantora destaca. Boni acrescenta: vejo o indivíduo, A, por exemplo, é 

arrítimico então ele aprende o texto para cantar a partir da pulsação. Por exemplo: amis de 

tout les pays du monde, ele repete assim: amis de tout; amis de tout les; pays; les pays, etc. 

Isso faz o cérebro fazer a compressão. Há duas formas: com o texto cantado e com o texto 

falado mas sem o ritmo da canção. Neste último caso é importante entender o sentido do 

texto. Os educadores usam fotos mas não se sabe se todos entendem. Mas a música dá o 
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sentido emocional para a canção. Assim, fiévre, para a criança é o mal - estar, mas o sentido 

trazido pela música traz a forma de eles cantarem ao público: bruler d´une impossible fiévre, 

por exemplo. O que faz eles terem consciência do texto sem ter consciência de nada? “Há 

músicas que são representativas do inconsciente coletivo, eu sou muito aberta, faço gestos e 

eles me imitam. Um ato de amor, de entrega, dos dois lados. Quando cheguei pela primeira 

vez, em 2005, havia curiosidade mas a relação foi sendo construída aos poucos, com o tempo. 

Até um ponto que é como fazer amor. Os gestos de regência, são amplos, mas com a firmeza 

de continente, de dar continente. O trabalho é de pequenas coisas, sutis que ficam lá. E 

também os limites. E isso tem a ver com a técnica do soufle, de Laurence Albert. Na França, 

técnica tem a ver com frieza. Eu tenho o rigor, mas tenho o amor. E a técnica se resume nisso: 

é o corpo que canta. Não é a cabeça. A cabeça é só para dar as ordens. Para o autista, cuja 

cabeça nem sempre funciona, a música vem pelo corpo. Cantar é corpo e coração. O cérebro 

ajuda a memorizar, ver as palavras. A memória corporal funciona e isso vai ao canto. O canto 

é a mesma coisa. As técnicas vão sendo aprendidas pelo olhar e individualmente, com o que 

eles podem aprender, com aposta de uma memória corporal que se instalou. A concentração é 

trabalhada e isso é a partir da conexão na qual não é o cérebro que mais importa. Não me 

interessa ouvido absoluto. Os progressos são em função de um projeto. Guerra e paz, por 

exemplo. Há uma cultura de ópera para isso? Mozart tem uma música universal. Algo que soe 

militar, de orgulho. Trechos curtos, com polifonia, a quatro vozes. Isso começamos a fazer em 

2013, pois é mais difícil que a três vozes. A idéia é uma marcha militar que vai da guerra à 

paz. A música tem que nos alimentar e por isso há que ter os bons compositores. Verdi é 

teatral e isso ajuda. Algo que os tira da rotina institucional, da angústia e ataques. Shubert é 

complicado pelo alemão. As línguas mais fáceis são o italiano e o inglês e quando viajam 

aprendem a língua local. Para esses meninos é um desafio aprender a cantar em outra língua. 

Para T, é muito mais fácil cantar em língua estrangeira. Porque ele brinca com as palavras, 

com os sons, não há angústia, nem medo. Música é linguagem e também uma ciência. Uma 

linguagem pode ser definida a partir de uma aprendizagem como uma língua mas essa é uma 

linguagem terapêutica:  não se pode curar, a não ser os xamãs mas se pode fazer soar. Permite 

os seres a ter prazer e alegria da vida, comunicar-se mas não curar. Mas experimentar sair do 

horror e mesmice. Autismo não é maladie (doença) segundo Pascal Jacob. É uma pessoa 

diferente que funciona diferente e pode ser acolhida como tal, como se acolhe um estrangeiro. 

P também canta em outra língua com facilidade. L por sua vez aprende o mesmo texto em 

italiano, de Mozart, não tem qualquer problema. Aprende mas não compreende. Qualquer 
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língua, seja francês ou italiano. P compreende, diz que sim, compreende, mas cantar em 

italiano era insuportável. Passou a ter menos angústia de não compreender. P passou a aceitar 

quando entendeu que não há danger, acalmou o medo. Mas isso também acontece com os 

normais. Eles também tem medo de cantar em russo, por exemplo. E a música também ajuda: 

canta-se “lalala, oui oui oui”, os educadores mostram na internet cantores que cantam. 

Confiança é a base. E a vontade de ter prazer. E não dizer “Bravo” quando não é. Mas dizer: 

você trabalhou bem. Sentem meu reconhecimento e dos aplausos que recebem. É o momento 

privilegiado, eu não busco reintegrá-los à sociedade nem curá-los, mas ter prazer – eu e eles. 

O resto até pode vir, mas é conseqüência. O corpo faz a gente buscar o que gosta, a cabeça diz 

“não” mas o corpo sabe. O autista tem muito no corpo. Você gosta de banana? Sim. Você 

gosta de cantar? Sim. Você gosta de fazer concerto? Com Boni? Quando você canta é puro 

equilíbrio hormonal. É a sedução pelo que os hormônios fazem. Como você porta sua voz aos 

outros? Como a respeita? Sem julgamento, se é bonita ou não. O que sua voz diz de você? 

Você seduz? A voz lírica é bela por si só. O que você faz do trabalho com seu corpo e com 

sua voz? Um homem grandão não pode andar curvado, pois aí vai se fazer pequeno. Tem que 

aceitar seu tamanho e projetar a voz. Como gerir a voz, sustentar o corpo, a dicção, o sopro, 

como passar de uma nota a outra, como viajar nos intervalos, há generosidade, ousadia, 

aventurar-se com o público. Você não ouve o que os outros ouvem (grifo nosso). O nervo 

auditivo está numa zona do cérebro encarregada das emoções. E cantar afinado é uma 

conexão entre o que se escuta e o que se reproduz com a voz. Portanto, tudo começa pela 

escuta. Com ansiedade, é impossível escutar. Afinação não é exata inatamente: há uma 

educação e um treinamento de respiração. Os bebês, nem todos cantam afinadamente. Há sim, 

uma memória corporal. Com a educação dos bebês eles perdem o balbucio e vão cantar 

afinadamente a partir dos pequenos intervalos. Afinação é, portanto cultural. O bebê é livre na 

experimentação vocal que atravessa suas cordas vocais. E aí chega-se à melodia. O bebê é 

sensorial, segundo Willems, come e dorme com um ritmo e todo aspecto da música 

corresponde a esse estágio. A melodia, ter amigos, amores tem a ver com o laço afetivo. E a 

harmonia, a idade da razão, o mental, a polifonia. É importante improvisar também, inventar 

frases, palavras, criar. Como fazem nos aquecimentos vocais nos ateliês”. 
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ANEXO 7: PAROLES DE PAIX, CONCERTO DE 19 DE SETEMBRO DE 2014, PARIS, 

FRANÇA 
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