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PrefácIo. um relato Pessoal

Três anos de contato com Marco, quatro horas semanais, algumas 
teorias que me ajudavam a vislumbrar, enfatizo, vislumbrar, por-

que claramente “enxergar” o que ocorria não era possível.
Falta de conhecimento meu, talvez, mas frequentemente eu reco-

nhecia que muitas vivências, experiências, dificuldades relatadas por 
Marco e expressas em sua “produção artística” não me pareciam des-
conhecidas.

O poder ou não compartilhar sentimentos e emoções com alguém 
eram meus velhos conhecidos. Não sei explicar como, mas de alguma 
forma eu tinha conseguido sobreviver e até formalmente com algum 
sucesso atingir alguns degraus na minha vida que denotam uma par-
ticipação social e reconhecimento da existência pessoal e do outro. Al-
guns resquícios ou dificuldades permanecem em mim até hoje, como 
o ter de fechar os olhos quando os estímulos são muito intensos, ou 
focalizar pelo menos inicialmente os lábios, a boca, e não os olhos dos 
outros. Muitas vezes quando olho, ou escuto, o faço automaticamente, 
sem participar afetivamente dos acontecimentos.

Contrastando com essas características tenho muitas vezes conta-
tos afetivos profundos comigo mesmo e com os outros, com os meus 
pacientes e particularmente com quem eu amo e sinto ser amado. Re-
lembro um relato de um outro paciente autista que foi comprar junto 
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com o seu pai um determinado tipo de boné. Tanto o pai quanto o 
vendedor percorreram todas as prateleiras da loja e nada encontraram. 
Esse paciente se dirigiu a um canto escondido da loja e lá estava o 
boné. O que nesse episódio foi atingido aparentemente por dedução 
lógica, eu consigo muitas vezes afetivamente nas relações.

Quando focalizo alguns acontecimentos da minha vida permea-
da por estímulos muito intensos, ocorre o que poeticamente um ou-
tro paciente autista descreveu: “Cachoeira de pensamentos, os pingos 
d´água caem, me atingem, alguns doem, outros refrescam, outros ain-
da me acertam, criam um visual fantástico”; eu acrescentaria aquilo 
que era possível perceber nesse paciente e também em mim mesmo: 
“me paralisam, ou ocasionam uma grande inquietação”.

No meu trajeto profissional, foram se sucedendo importantes 
marcos: ser médico, cientista, doutor em Ciências, Psicobiologia, pela 
Escola Paulista de Medicina sob a orientação do renomado Prof. E. A. 
Carlini (Professor Livre-Docente e Titular em Psiquiatria pela Uni-
camp, mais de uma centena de trabalhos científicos publicados aqui 
e no exterior, livros, teses orientadas, conferências...). Alguns desses 
trabalhos tiveram expressiva citação na literatura científica internacio-
nal, por exemplo, nos anos 1970 um deles foi considerado “seminal 
work” (trabalho que abre novas linhas de pesquisa em ciência). Fiz 
Pós-Doutoramento e complementação da formação psiquiátrica por 
mais de quatro anos em dois dos mais renomados centros científicos 
da época, em Copenhagen e Londres, respectivamente. Também trata-
mento psicanalítico pessoal por mais de vinte anos, com quatro sessões 
semanais, e mais recentemente psicanalista pela Sociedade Brasileira 
de Psicanálise de São Paulo. 

Num encontro casual num congresso internacional recente, joco-
samente, um eminente professor de psiquiatria brasileiro comentou: 
“O Isac ia bem na ciência, até que um dia tropeçou no divã e não con-
seguiu mais se levantar”. Mal percebia ele que eu não tinha desistido 
da ciência, mas continuava à procura de caminhos. Complemento que 
tive alguns episódios depressivos suficientemente graves que me obri-
garam a me afastar do trabalho por alguns períodos, e ter que rigorosa-
mente me tratar com medicamentos por tempos prolongados.

Percebi muito cedo, intuitivamente, que aquilo que na vida era 
considerado “normal”, e que precisaria ser “imitado”, me era frequen-
temente impossível de ser atingido. Eu tinha quase sempre que encon-
trar sozinho os meus próprios caminhos (o meu boné).

Na minha primeira infância minha mãe me obrigava a usar um 
colar com cabeças de alho, o que me ajudaria a lidar com o isolamento; 
eu não suportava algumas roupas ou tecidos que à força era obrigado 
a usar, estes me causavam sensações insuportáveis. Eu não brincava 
com os meus irmãos, quase não tinha amigos, e em casa e na escola me 
escondia pelos cantos com um olhar distante. Quando tentava brincar 
o fazia de uma forma desajeitada, me machucava, não sabia reagir com 
os outros, ou então o fazia exageradamente. Eu não conseguia partici-
par das atividades escolares, tudo me era muito confuso, me ausen-
tava das brincadeiras no recreio; eu ficava estático num canto, sofria 
bullying. Quando adulto, professores, e mesmo os de casa, percebiam 
o que estava ocorrendo e me davam conselhos “reeducativos”. Eu mal 
entendia essas instruções, atabalhoadamente tentava cumpri-las; im-
possível. Nos esportes, o meu não preparo ficava ainda mais evidente: 
nos jogos grupais eu era o último a ser escolhido, ou as outras crian-
ças pediam para eu não participar, eu atrapalhava. Desde muito cedo 
meus pais eram chamados pelos professores que desconfiavam com-
preensivamente que eu tinha um déficit intelectual, e que não conse-
guia acompanhar os estudos. Surpreendentemente, nos momentos de-
cisivos eu tirava as melhores notas. De onde vinha tal “conhecimento”, 
ninguém sabia, ninguém entendia, nem eu. Essas pequenas, grandes, 
vitórias por pouco tempo permaneciam na memória pessoal ou social; 
o que predominava, e às vezes ainda predomina, é o ser desajeitado 
que não consegue tomar conta de si; o surpreendente é que por cami-
nhos paralelos eu até o faço, e de uma forma adequada.

Ainda na infância, um dos meus irmãos tocava violino em uma 
orquestra, eu ia aos consertos, mas muito pouco percebia o que estava 
ocorrendo, não entendia o que fazia com que as pessoas ficassem em-
bevecidas; da mesma forma, na sinagoga, eu observava os adultos com 
movimentos reverenciais repetidos, pareciam entrar em estase. Ten-
tava sofregamente imitá-los, conseguia apenas ficar cansado, desistia. 
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Do meu Bar-Mitzvá somente lembro que tive que decorar discursos 
e rezas em idish e hebraico. Não entendia, nem acompanhava o que 
 estava acontecendo. Eu apenas procurava como um artista, até talen-
toso, impedir que os outros percebessem o que realmente estava ocor-
rendo comigo. Eu tentava evitar “um desastre maior”. Como sempre 
eu fi cava à beira de um colapso, semelhante àquele do autista do filme 
Rain Man.

Percebo que eu tinha, ou ainda tenho, algum grau de Autismo, 
e que apesar de um ocasional distanciamento afetivo, além do que 
 Meltzer considera como estados de não mente, consigo sobreviver, e 
até trocar experiências, e colaborar com pessoas como Marco, que tem 
dificuldades semelhantes. Não sei o caminho que interiormente per-
corro, mas sinceramente penso que este é possível.

Na adolescência, com a melhor das intensões, meus pais me colo-
cavam nas melhores escolas, Ginásio Stafford e Colégio Bandeirantes 
em São Paulo são alguns exemplos. Novamente episódios tragicômi-
cos ocorriam, a desadaptação era ainda maior. Um famoso professor 
de Física, judeu, autor de livros, querendo aparentemente me acordar 
para o mundo, fazia brincadeiras diante da classe, rindo do fato de eu 
chegar atrasado nas aulas, de não conseguir aprender quase nada, de 
ficar alheio a quase tudo, escondido atrás de óculos escuros. A agressi-
vidade dele, e dos colegas, me atemorizava. Nas provas, eu mal enten-
dia as perguntas, e como consequência não sabia as respostas. Numa 
ocasião, em um exame, escrevi em letras garrafais a frase: “conhecendo 
os métodos do Prof. XXX de Física, passo a entender porque existe an-
tissemitismo no mundo”. Fui chamado à Diretoria, não sabiam como 
lidar com o episódio. A solução: “somente seria aprovado se tirasse a 
nota máxima naquela matéria”. Seria um castigo, uma lição para eu 
aprender para toda a minha vida. O reprovar naquela época era uma 
catástrofe, particularmente para mim que não teria mais chances para 
me recuperar; não sei como, mas novamente em uma situação-limite 
consegui ultrapassar a barreira. Fui aprovado.

Um paciente autista adulto me contou uma passagem de sua vida, 
a qual, como metáfora, foi muito útil para situar-me dentro das minhas 
dificuldades. Ele tinha muito medo, pavor, de altura. Foi numas férias 

para Campos do Jordão. Tinha ouvido falar numa tal “Pedra do Baú”. 
Como um quase alpinista, sem nenhum treinamento, ou condições fí-
sicas e emocionais, sozinho, conseguiu chegar ao topo da mesma, e 
de lá admirar “sem medo” a paisagem. Venceu; muito cedo percebeu 
que muitas outras “Pedras do Baú” iriam surgir na sua vida. Para cada 
uma se sentia tão despreparado como na primeira experiência. Quando 
medicado não sentia mais motivação para as escaladas. Alguma coisa 
tinha falhado nesse tipo de “aprendizagem”. Queria desistir de tudo, 
e frequentemente se escondia num vazio que sempre o atormentava. 
Precisava de alguém para afetivamente compartilhar suas aventuras. 
Me procurou para análise.

Numa entrevista recente com Niède Guidon, famosa arqueóloga, 
responsável pela criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, 
no Piauí, chegamos em alguns momentos a um impasse. Percebi que 
éramos diferentes. Ela afirmava que tinha aprendido tudo o que sabia 
em famosas universidades francesas. Eu repliquei que não sabia como 
teria sido o meu aprendizado, seguramente não tinha ocorrido nas es-
colas que frequentei.

Episódios recentes, contaminados por um humor, ingenuidade, 
que não consigo compartilhar, continuam acontecendo. Como exem-
plo, numa confraternização depois de 47 anos da formatura em Me-
dicina, tive um atrito com um colega. Eu tinha sido líder estudantil e 
presidente do Centro Acadêmico, e era considerado de esquerda, co-
munista, mas não tinha a mínima ideia ou conhecimento sobre essa 
ideologia; eu venci forças conservadoras na época da ditadura militar. 
Um dos líderes dessa facção, na minha posse, com raiva, vaticinou: 
“quem não é competente, não se estabeleça”. No reencontro, relembro 
o episódio com ele e brinco: “W, você tinha toda razão”. Novamente 
não houve espaço para a minha ingenuidade. Ele mais uma vez se ir-
rita comigo, com minha inadequação. Dessa vez soube me defender, 
senão seria mais uma vez alvo de algum tipo de bullying.

Com essa incrível bagagem, permeada de incongruências, pro-
fissionalmente me defronto com Marco. De um lado, eu conhecia as 
técnicas e modelos de tratamento – tanto reeducativos como psicanalí-
ticos – que poderiam ser utilizadas. Do outro, existia o ser humano que 
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sabia que algo mais seria necessário, que interpretações psicodinâmi-
cas e aproximações cognitivo-comportamentais já tinham sido utiliza-
das com ele sem sucesso por profissionais experientes. O que ocorria 
com Marco não era novidade para mim; seria necessária a criação de 
novos caminhos compartilhados, inclusive provavelmente neuronais, 
impregnados de afetos, emoções e sentimentos. Isto somente se tornou 
possível pela arte, pela poesia, pelos desenhos. O trajeto foi tortuo-
so, frequentemente na escuridão, lentificado, até chegarmos à Parceria 
(pág. 74 neste livro). Antes disso, ele parecia não perceber a existência 
do outro, de si mesmo. No desenvolvimento do contato com Marco 
surgiria finalmente o seu self, uma autobiografia (pág. 21); antes disso, 
somente uma biografia escrita pelos outros foi possível, (pág. 87).

Os relatos e comentários sobre o contato com Marco não seguiam 
obrigatoriamente uma evolução linear, mas havia um predomínio de 
uma ou outra característica, dependendo do período focalizado.

No início do tratamento de Marco predominavam frases, orações, 
redações curtas, impregnadas de sabedoria, mas ainda descoladas de 
um conjunto maior (págs. 25 a 27). Pelos desenhos ele percebia seu 
despedaçamento, suas cisões, cujos pedaços eram reunidos ou conti-
dos artificialmente por partes metálicas (pág. 29); como Cristo seu Ser 
era inclinado por acontecimentos tanto externos como do seu mundo 
interno (pág. 30); como um Ícaro, com dificuldades impedia que suas 
asas (sua vida afetiva) fossem destruídas tanto pela falta de afeto, pelo 
congelamento, como pelo excesso de afeto, pelo sol (pág. 31); ensimes-
mado, isolado do mundo, permanecia sorridente, com esperança (pág. 
32); tentando conservar sua individualidade, seus instintos, ameaçados 
pela educação-civilização, ele cria uma linguagem para representar um 
perigo eminente, a figura combinada (psicanaliticamente), masculino e 
feminino reunidos, um retorno às suas origens instintuais; ele quer ao 
mesmo tempo conservar sua vida interior, seus instintos, suas origens, 
mas se sente ameaçado (pág. 33).

Também intuições que permeiam a existência de Marco desde o 
início de sua vida são trazidas com grande emoção, pois até o momen-
to tinham sido transformadas em lágrimas congeladas (pág. 34); num 
contexto que lembra muito as teorias de Freud sobre os instintos e seu 

relacionamento com o ego, Marco configura as dificuldades de distin-
guir essas instâncias no seu ser, se os instintos o dominavam, ou conse-
guiria dirigi-los (págs. 34 e 35); finalmente sentimentos de solidão, com 
as cercas que os continham, imaginárias ou não (págs. 36 e 37).

Esteticamente Marco também traz seus conceitos, muitas ve-
zes idealizados, até imaginários, sobre um amor latente que quer se 
 fazer presente num mundo não receptivo, frio, até violento, que apaga 
suas marcas, suas pegadas (pág. 39); sua percepção que a inteligência 
somen te tem valor se for usada adequadamente (pág. 40); seu can  to-
existência que não quer submergir (pág. 40); o efeito das medicações 
que o “normalizam”, mas lhe retiram a vitalidade, a vida (pág. 41); seu 
desespero por não conseguir fazer presente na sua vida suas aspira-
ções (pág. 43); sua revolta diante das tentativas dos outros, provavel-
mente também de si próprio, de fazer calar o que lhe vem de dentro 
(pág. 43); sua percepção que as pessoas são diferentes, e algumas por 
isto não são aceitas (pág. 43 e 44); o sentir-se culpado pelo que é, pelo 
que é possível ser (pág. 44); seu isolamento, a não aceitação dos seus 
sonhos e, finalmente, seus conceitos sobre a mulher, sobre ingenuida-
de (pág. 47).

Suas mensagens enviadas por um náufrago em garrafas que não 
são encontradas (págs. 49 a 51); seu amor idealizado, sua imaginação, 
que resultavam em uma grande frustração. Como último recurso, dian-
te de um sofrimento insuportável, ele apela para a Divindade, para 
pais que o acolham, o protejam, possivelmente para um analista que o 
compreenda e o acompanhe em suas desventuras (págs. 53 a 56).

Gradativamente, no segundo ano de análise, trazidos para a con-
sulta como se fossem sonhos, outros escritos se sucedem. Qualquer 
tentativa de interpretação, de entendimento durante a sessão, tinha 
como resposta um mutismo, um olhar distante, uma ausência para o 
infinito, movimentos de rocking. Suas tentativas de comunicação, di-
zia, se acompanham por dores tanto físicas como mentais; constatava 
que sentimentos não o povoavam; percebia, como se fosse um pássaro, 
suas “asas feridas se debatendo contra as paredes de uma gaiola vir-
tual”, reclamava que ninguém o entendia, que o “diferente” não era 
compreendido, não era aceito (págs. 57 a 64).
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Introdução

Pelos escritos e desenhos, Marco consegue transmitir a intimidade 
de alguém que deseja comunicar-se, mas tem dificuldades.
Com o diagnóstico de autismo desde a primeira infância, Marco 

(nome fictício) percorre diversas terapias e escolas, especiais ou não, 
e já com 17 anos, numa tentativa maior de entrar em contato com os 
outros, com o mundo exterior, vê seus esforços fracassarem e se deses-
trutura. Surpreendentemente, com escritos (poesias, frases, pequenas 
crônicas, redações e cartas) e desenhos, ele consegue finalmente se co-
municar emocionalmente com o terapeuta, trazendo um conjunto de 
pensamentos, desejos, emoções e sentimentos até então submersos em 
seu mutismo e isolamento. Algumas produções tinham uma qualidade 
estética indiscutível, indicando compreensão e contato com ele mesmo 
e com os outros. Isto não acontecia através da linguagem falada e do 
imobilismo, tanto expressivo como motor. Levar em conta as emoções 
de Marco, do analista, e a comunicação entre os dois, quando possível, 
foi fundamental para este processo terapêutico.

Marco, com o abandono da análise, voltou a ser tratado por outros 
profissionais com técnicas adaptativas. O desenvolvimento dele foi, 
então, possível provavelmente pelo caminho anteriormente sedimen-
tado pela análise. Essas técnicas diretivas tinham sido antes tentadas 
com pouco sucesso.

No terceiro ano de análise o panorama do contato se transforma: 
ele passa também a produzir seus textos durante as sessões, algum 
diálogo é possível e principalmente sonhos em profusão, como se ele 
tivesse se transformado numa máquina de produzi-los, sendo então 
relatados (págs. 65 a 85).

Agora, de uma forma pungente, comunicando-se diretamente co-
migo nas sessões, até por vezes olhando diretamente nos meus olhos, 
ele traz mensagens carregadas de emoções e sentimentos, como “medo 
da morte; medo da vida”, ou seja, medo tanto da participação, como da 
ausência dela; finalmente a necessidade de continuar sonhando e ter 
esperanças (pág. 72); a necessidade, ou realidade de perceber o outro, 
de poder existir uma parceria (pág. 73).

Estudos de imagens cerebrais recentes indicam que o autista tem 
déficits no funcionamento em algumas regiões temporais; dentro da 
plasticidade cerebral, a mesma região ou outras tentam compensar tais 
faltas, inclusive tornando-se até hiperfuncionantes. O mesmo fenôme-
no ocorre com crianças cegas de nascença por mal funcionamento da 
área visual periférica. Regiões cerebrais inicialmente occipitais e de-
pois de outras áreas tentam compensar o que não está funcionando. 

Para nós, fenômenos desse tipo estariam ocorrendo com Marco. 
Isto tornou-se mais nítido no terceiro ano de análise, quando ele se mos-
trou mais presente nas sessões, pela lembrança facilitada de sonhos, 
como se sua memória passasse a funcionar mais. Ou seja, seu mundo 
mental estaria compensando deficiências. Levantamos a hipótese de 
que ocorreriam novas conexões cerebrais possibilitando o maior fun-
cionamento mental. Para tanto, seria indispensável o reconhecimento 
de uma relação vitalizada por emoções, sentimentos e afetos.

Quando considero a minha trajetória e a de Marco percebo como 
os diagnósticos psiquiátricos não são condenações. Relembro que ele 
tinha sido diagnosticado tanto como autista como hebefrênico, uma 
das mais graves formas de esquizofrenia, e que seu futuro estaria com-
prometido. Para esta última doença orgânica apenas medidas reeduca-
tivas, cognitivo-comportamentais, seriam factíveis para amenizar um 
futuro trágico. Não foi o que ocorreu.
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No decorrer da análise, de uma imobilidade e um mutismo quase 
total, olhos fixados no vazio e dirigidos para o solo, face inexpressiva, 
subitamente surgem desenhos e escritos surpreendentes, denotando 
uma sensibilidade não perceptível pelo contato inicial com Marco.

Transcrevo, inicialmente como exemplos, algumas dessas produ-
ções, a partir das quais emoções, sentimentos, pensamentos e razão 
encontram caminhos para, de uma forma esteticamente sofisticada, 
traduzir o que até então estava incomunicável.

Procuramos, na medida do possível, não corrigir eventuais erros 
de pontuação, sintaxe e escrita nas produções de Marco. Não quisemos 
que suas comunicações fossem alteradas por preciosismos.

Aparentemente, pela arte ele consegue transmitir, de uma forma 
organizada, o que até então era somente dele. Parece demonstrar que, 
além de um diagnóstico de autismo que a psiquiatria consegue des-
crever, e dos preconceitos e métodos que, embora bem-intencionados, 
forçam uma normalidade padrão, existe um ser humano que não quer 
deixar sua individualidade transformar-se numa cópia desvitalizada.

Pelas considerações carregadas de afeto que faz sobre si, sobre os 
outros e sobre o mundo, Marco chama a atenção sobre o seu isola-
mento. A incapacidade dos outros de percebê-lo além das aparências 
o incomoda muito.

Como testemunhamos diversas vezes, existia um prazer em fa-
zer poesias que precedia significados e interpretações. Provavelmente, 
esta é a razão pela qual eu ficava emocionado ao entrar em contato com 
sua obra.

Na apresentação das produções de Marco, muitas vezes opiniões, 
pensamentos e emoções contraditórios se sucedem: provavelmente, 
isto resultava de diferentes momentos que ele estava vivenciando. 
Não procuramos encaixar seus trabalhos numa lógica formal que jus-
tificasse teorias, mas demos preferência à ordem cronológica do seu 
surgimento.

 aProxImações teórIcas Para a
comPreensão do trabalho

No livro clássico Exploration in Autism, de 1991, Meltzer e Bremmer 
valorizaram não somente o material clínico de cada sessão, mas 

também as figuras em movimento que se formavam quando as sessões 
eram colocadas em sucessão, à semelhança do que ocorre na feitura de 
um desenho animado.

Muitas vezes neste trabalho essa aproximação não era possível, 
o que nos levava a relembrar que num desenho animado, os perso-
nagens, castelos, paisagens, em conjunto com os acontecimentos esti-
lhaçam-se em pequenas partículas para em seguida se reconstruírem, 
como se nada tivesse ocorrido, ou até formando novas combinações. 

Com Marco, tínhamos alguns acontecimentos, suas produções, 
mas também períodos longos de imobilidade, movimentos estereoti-
pados (rocking), e quando ele voltava a produzir, ficava difícil associar 
essas produções com o que tinha sido produzido antes.

Quanto a estes intervalos de aparente não participação, Meltzer 
os associa a desmoronamentos do funcionamento mental, um estado 
de “não mente”, característico do autismo. O autor sugere que nestes 
períodos há alguma anormalidade orgânica subjacente. Em alguns re-
latos, Marco parece contradizer essa possibilidade.


