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Autorizado por décadas de experiência clínica, o psicanalis-
ta francês Éric Laurent oferece um painel de seis décadas da  
psicanálise do autismo, num diálogo de várias vozes em que se 
expressam psicanalistas, pais e também os próprios sujeitos  
autistas, que hoje já participam do debate.

Em A batalha do autismo, Laurent enfoca também as diferenças 
radicais de visão e tratamento do autismo. Instigado por uma 
recente campanha midiática que instava o governo francês a 
concentrar todo o atendimento a autistas em protocolos de  
reeducação comportamental, o autor questiona o atual “surto 
de autismo” e o próprio sistema DSM, o catálogo de sintomas e 
doenças. E rejeita a crença de que o autismo seja um “transtorno” 
puramente cognitivo, a busca de uma solução única para ele e o 
caráter reducionista e autoritário dessa abordagem. 

Desmistificando a propaganda da burocracia sanitária, suas  
ambições pasteurizantes, seu uso impróprio dos resultados da 
biologia e da genética, Laurent revela os desafios sociais em 
jogo. Apoiando-se em casos esclarecedores, formula pontos de 
referência essenciais para a prática psicanalítica e abre pistas 
inéditas para o tratamento dos autistas. E prova que esta é uma 
batalha pelo respeito à diversidade.

Essa edição conta ainda com uma seção especial revelando os 
pontos de aproximação entre a realidade brasileira e o atual  
estado de coisas analisado pelo autor.

ÉRIC LAURENT, psicanalista e psicólogo, é membro da École de 
la Cause Freudienne (ECF) e presidiu a Association Mondiale de 
Psychanalyse (AMP). É docente na seção clínica do Departamen-
to de Psicanálise da Universidade de Paris VIII e palestrante regu-
lar na Europa, em Israel e nas Américas. Escreveu, entre outros, 
Loucuras, sintomas e fantasias na vida cotidiana, Lost in cognition: 
Psychanalyse et sciences cognitives e A sociedade do sintoma, além de 
diversos artigos, amplamente traduzidos.

224pp
Coleção Campo Freudiano no Brasil

Tradução: 
Claudia Berliner

Nota ao leitor brasileiro: 
Marcus André Vieira e Rômulo Ferreira da Silva


