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Prefácio à 2a Edição

Duas obras sucederam a primeira edição deste livro: “Faces da 
Mente” e “Autismo – Além do Diagnóstico”. O trabalho extenso e 

intenso com pacientes prosseguiu, bem como a reavaliação de outros 
casos que por períodos prolongados tínhamos acompanhado no pas-
sado.

Na literatura continuamos a encontrar diversos achados e teorias 
que de uma forma ou de outra procuravam ser continente disso tudo. 
Muitas vezes, o destaque para a teoria era tanto que os achados acaba-
vam sendo justificativas para validá-las.

Neste panorama, insistimos na procura de linguagens, formas nas 
quais o paciente não seja visto apenas na terceira pessoa, pela sinto-
matologia, por ele mesmo ou pelos outros. Destoando de uma gran-
de parte da literatura, emoções, sentimentos e subjetividade como um 
todo também ou principalmente continuaram sendo nosso foco prin-
cipal; fundamentalmente procuravamos meios (arte ingênua: poesias, 
pinturas, desenhos, etc. como expressão de pessoas que não tinham, 
na maioria das vezes, uma formação artística anterior formal), em que 
o encontro conosco propiciava uma comunicação que antes era muito 
difícil. Surpreendentemente o valor estético de alguns trabalhos se tor-
nou evidente.
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Eu, Isac, fazendo uma retrospectiva da minha vida pessoal e, por 
que não, atual, constatei que tenho características marcantes que pos-
sibilitariam o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Nasci em 
uma época em que esse diagnóstico era inexistente em nosso meio, e, 
através da vida, não sei exatamente como, consegui sobreviver inclusive 
emocionalmente e consegui em algumas áreas – como a profissional – ter 
um desenvolvimento razoável. Outros, por várias razões, não tiveram a 
mesma sorte, e a impossibilidade ou dificuldade no desenvolvimento 
os paralisaram nas fases iniciais da vida, trazendo como consequência 
déficits intelectuais, ou então passaram por uma biografia pessoal e pro-
fissional obstaculizadas em fases tardias da vida, ou como adulto de um 
modo geral. Foram até onde foi possível, “o elástico não podia mais ser 
esticado”; a partir daí, diversos diagnósticos eram estabelecidos, vários 
tratamentos psiquiátricos e psicoterápicos de modo geral eram executa-
dos, mas a possibilidade da continuação do desenvolvimento emocional 
era muitas vezes interrompida. Surgiam as categorias diagnósticas úni-
cas ou as comorbidades, e muitas vezes o autismo era o elemento único 
ou um dos componentes.

Já Bleuler no começo do século XX, ao fazer o diagnóstico de Es-
quizofrenia, estabelecia os quatro “As” que a caracterizavam: hipoa-
fetividade, ambivalência, alteração da associação de ideias e autismo. 
Constatamos que mesmo em outros diagnósticos psiquiátricos – como a 
depressão – este isolamento afetivo (autismo) é também diversas vezes 
encontrado.

Também Rafael1 deste livro, que foi por nós diagnosticado na ca-
tegoria esquizofrenia simples, tinha essa característica, e compreensi-
velmente poderíamos colocar autismo como sintoma fundamental ou 
mesmo predominante das suas manifestações.

O isolamento afetivo, a dificuldade de encontrar uma linguagem 
para as suas emoções, seus sentimentos e sua subjetividade acompa-
nham a história do homem moderno, o que leva muitas vezes a uma 
forma particular de ser no mundo; em pessoas mais sensíveis e com pro-

1  Nome fictício.

blemas de desenvolvimento emocional, o autismo pode atingir um grau 
maior, passando a acompanhar ou caracterizar como principal elemento 
um diagnóstico psiquiátrico, ou ainda como comorbidade acompanhar 
outros diagnósticos.

Isac Germano Karniol



Introdução

Um ponto, dois pontos, três pontos, vários pontos... Como ligá-los? 
O primeiro não quer ou não pode ser o primeiro, e o último tem 

dúvida em se colocar porque objetivamente não tem certeza da posição. 
Será que eles se colocam em ordem ou a desordem, o caos é a regra? 
Será que um ponto precisa do outro, de alguns, de todos, ou por si só já 
se completa?

Subitamente não um ponto, ou alguns deles, parece importar, ter 
um significado, mas um ritmo, segundo Rafael um “trem”.

Entremeado por longos silêncios, os pontos foram se sucedendo no 
contato com Rafael. Será que foi um só Rafael, ou um só Isac?

O autor uruguaio Juan Carlos Onetti nos contos “O poço” e “Para 
uma tumba sem nome” parece refutar que uma determinada sucessão 
de pontos, um relato, uma história, seja uma maneira única possível de 
unir os pontos, os “fatos”. Eu adicionaria sensações, percepções, emo-
ções, sentimentos... Aliás, cada um dos pontos, fatos... nem precisa exis-
tir, pode ser uma invenção.

Cada palavra, cada relato, cada conceito... parece pelo menos ini-
cialmente ter uma definição, um entendimento que os dicionários, a lín-
gua inglesa, a linguagem científica dizem ser quase únicos. Acompanha-
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do de emoções, sentimentos, isto tudo parece ser desmentido, ampliado, 
redimensionado!

Insisti para que os Rafaéis saíssem de uma só linha imóvel, conso-
lidada, sem flutuações, do silêncio, para que os pontos pudessem ser 
percebidos, que novas linhas e curvas fossem possíveis, além daquela 
aparente “morte em vida”.

Não digo que me surpreendi com esta possibilidade. Já a tinha per-
cebido em mim mesmo.

À medida que os pontos iam surgindo, muitas vezes quase à força 
sendo paridos, verifiquei que novas possibilidades, cores, sensações, de-
senhos, poesias e até linhas imóveis se sucediam. O nomeá-las parecia 
quase um detalhe; a forma como eu ou Rafael procurávamos uni-los 
também; talvez uma entre várias outras possibilidades. Rafael em “Pa-
ralelos” com sensibilidade percebe até as várias possibilidades conco-
mitantes.

Pela profissão que tenho, pelo vício de uma mente e linguagem 
com certeza limitados, acabei usando, felizmente muito poucos termos 
psicanalíticos, psiquiátricos, nomes de remédios. Toda a aparência de 
naqueles momentos estarmos lidando com fatos traduzíveis. Por não 
serem importantes para uma compreensão mais humana deste texto, 
deixo para o eventual leitor procurar nos dicionários e manuais técnicos 
estes significados. Deixo no final uma bibliografia para ajudá-lo nesse 
sentido.

Logicamente por questões éticas procurei não identificar Rafael e 
deixo até a dúvida se não fui eu quem o inventou. Aliás, o encontrei 
muito dentro de mim, e talvez alguns também o encontrem dentro 
de si.

Deste trabalho, dos vários Rafaéis, de mim mesmo procuro uma es-
sência que, à semelhança de Rafael, acabo desconfiando nem existir. Pa-
rece que os vários pontos-linhas-realidade só se tornam mais concretos, 
reais, quando despidos de emoções. Ou, segundo Rafael, “só há sentido 
quando não existem sentimentos”. O interessante é que mais frequente-
mente vivo mais o “efêmero oposto”. O problema é que quando a “re-
alidade” finalmente não se evidencia, nos transformamos naquilo que 

Rafael chamou de “metáfora dos signos”. A matéria, às vezes até com 
violência, acaba se impondo. A “realidade”. Sua percepção, no entanto, 
pode continuar sendo uma quase ilusão, dependendo demais dos nos-
sos sentidos.

Quanto à utilidade do contato como o que tivemos com Rafael, 
acreditamos na sua validade. Mais cérebro, mais atividade mental acaba 
ocorrendo. Acaba na procura de um significado para a vida, ou pelo 
menos que haja um sentido para a procura.



Sumário

Um encontro. De um lado, um profissional, supostamente dono 
dos conhecimentos, capaz de fazer diagnósticos, de instituir tra-

tamentos. Tudo lógico, tudo racional. Do outro lado, perplexidade, um 
aparente desconhecimento do que estaria ocorrendo; poucas palavras, 
muito silêncio, um olhar distante dirigido para o nada. Quase nenhum 
relato, quase nenhum contato real.

Encontrada uma forma de comunicação, uma linguagem ainda com 
poucas palavras, sobretudo poesias, desenhos... As posições se inver-
tem; todo um conhecimento vem do outro, transborda numa torrente 
de emoções, como um “trem”. Onde aparentemente não havia vida, é lá 
que ela transparece.

O profissional corre com a linguagem que conhece, tentando tra-
duzir o que teria ocorrido. Para isto, tem de tentar esquecer teorias, sua 
aparente sabedoria. É impregnado de emoções e experiências que per-
cebe serem semelhantes às do “paciente”; consegue transcrever uma 
versão das muitas possíveis que descreveriam aquela explosão de vida 
e comportamentos não facilmente entendíveis.



 Caminhos

Sou metáfora dos signos
Pertenço ao tempo
Matéria dotada de intelecto
Todas as ideias saem prontas
Devorando o frágil pensamento
Dentro do escudo ósseo craniano
A vida e seus três lados
E nenhum deles, o caminho
Toda a realidade parte de um princípio,
Ilusão
Além do bem e do mal
Consciência crítica
A vida hoje é artificial
Um produto novo
Não funciona, está quebrado
E uma outra hora
Um novo tempo
Tempo de ir para fora
De fazer acontecer
O agora e nada mais.

A Subjetividade 
na Esquizofrenia
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 Sonho

Sonhei com amizades antigas
Pessoas que passaram em minha vida
Que deixaram a sua marca
Mesmo que o sonho tenha sido agradável
Acordei cansado
Um pouco irritado, mas logo passou
Tive alguns pensamentos negativos
Logo peguei um livro para ler
E assim me distrai por um tempo.

Construí castelos onde ninguém mora
Ninguém construiu o castelo onde eles moram
Mora ninguém, quem foi que construiu agora.

Rafael me conta que pegou ônibus errado e achou graça. Não consi-
go acompanhá-lo no seu aparente humor. Depois relata que pela manhã 
ficou com muito medo, a empregada faltou. Só sossegou com a chegada 
da mãe. Aí acelerou, se anestesiou. Lembra de um filme onde um para-
plégico se mata com cianureto com a ajuda dos amigos. ...Tenho medo 
que isto aconteça comigo!

O aquário está vazio
Nele somente há água
Os peixes que nele haviam se foram
E com eles a vida.

“O cérebro humano com suas mais de mil células diferentes orquestra 
e serve de substrato a inúmeras funções das quais a atividade mental 
seria uma das principais. De fato, através do seu dinamismo ele pos-
sibilita a percepção e consciência de sensações e percepções, emoções, 
sentimentos, e aquilo que seria o seu grau maior de evolução, pensa-
mentos e capacidade de simbolização. Com isto, com esta possibilidade 
de formar uma linguagem, uma comunicação inteligente, estaria repre-
sentando o ponto máximo da evolução das espécies, uma capacidade 
extrema de sobrevivência eventualmente do indivíduo, com certeza da 
espécie. Esta constelação de funcionamento do cérebro, da mente, supe-

raria a das galáxias, que apesar de sua extrema complexidade, não evo-
luíram para possibilitar uma linguagem. Seriam então por comparação 
‘burras’.” (MUOTRI, 2009).

Rafael, vinte e poucos anos, retraído, isolado desde a infância, sen-
sível, poucos ou atualmente nenhum amigo, afetivo e atencioso quan-
do procurado pelos de casa, num primeiro momento também com os 
outros. Estudou com sucesso música clássica, chegando com perícia 
a tocar um instrumento e compor algumas músicas, depois se desin-
teressou. Passava no vestibular em alguns cursos, mas logo desistia. 
Durante um período chegou a ter uma turma, saia eventualmente com 
eles; para se sentir participando, tinha que beber ou fumar maconha. 
Chegou a ter uma namorada com quem não tinha muito assunto, tran-
sou; aparentemente, como não estudava ou trabalhava, os familiares 
dela e ela o largaram. Arrumava empregos, alguma atividade, logo 
desistia.

Fez algumas tentativas frustradas de psicoterapia. Pela profissão 
dos familiares, desde a infância mudou muito de cidade, de Estado. 
Mesmo não usando drogas teve algumas alucinações isoladas: via ara-
nhas brancas, ou via alguém o observando. Duas tentativas de suicídio, 
numa delas cortou os pulsos. Não tinha ainda procurado tratamento 
psiquiátrico. Seu isolamento e seu mutismo se acentuaram nos últimos 
tempos, ficando estático por longos períodos, como que olhando para o 
nada. Os familiares então resolveram me procurar.

No contato comigo, pelo bloqueio afetivo, biografia e caracterís-
ticas de personalidade, delineou-se um Diagnóstico de Esquizofrenia 
Simples (CID-10). Ao antipsicótico atípico que logo lhe foi prescrito, foi 
acrescentado um antidepressivo em algumas fases do tratamento. Con-
comitantemente iniciou a psicoterapia comigo.

Geralmente com boa aparência, educado, só eventualmente descui-
dado deixando a barba por fazer. Pouco falava, mal respondia às per-
guntas, e quando o fazia era monossilábico. Estimulado a desenhar, o 
fazia depois de muito solicitado pelo menos no início do nosso contato. 
Depois, passou a fazê-lo com mais desenvoltura, às vezes até por inicia-
tiva própria. Entremea va essas atividades com longos silêncios; quan-
do estático, ficava com o olhar distante. Depois numerava os desenhos, 
dava um título para cada um, para em seguida, por escrito, fazer um 


