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Introdução 
Este trabalho se propõe a reflexão sobre o autismo, a partir de um ponto de vista, ainda ao meu 
ver, pouco explorado, ou seja, a relação deste com a paixão.  
O que me levou a fazer esta opção foram algumas inquietações vividas na clinica, onde observei 
elementos aparentemente distantes se unirem pelo desencontro, desamparo, descontinuidade e 
muitos outros que me levaram a esta investigação. 
Pretendo, portanto, alargar o 'espaço de estar' entre quatro paredes apertadas, de uma sala 
intima e reservada, para falar o que venho pensando desta clinica infantil a partir da paixão. 
Processo de elaboração dolorido que exige sempre um certo afastamento e ao mesmo tempo uma 
apropriação daquele estranho indizível para uma escuta que teça algum significado. 
Para o difícil oficio da escrita há sempre uma escolha, falar ou não falar, e o que falar. É preciso 
percorrer um grande caminho de silêncio, talvez falar muito primeiro, errar as palavras para 

depois medí-las, se contentar com pouco e ainda com a falta de não poder dizer tudo. 
A fala como capacidade humana é talvez a única eficaz para aliviar a dor do 'pathos'; a cura pela 
fala, descoberta freudiana, trouxe muitos elementos para que pudéssemos nos aproximar até 
daqueles que não falam. 
O autista é aquele que não fala, no entanto ele é o que melhor diz que, se não há causação do 
sujeito não há desenvolvimento. Ele diz da falta de um aparelho psíquico que se serve do outro 
para se constituir, e das conseqüências psicopatológicas que o não encontro com o outro pode ter. 
O primeiro encontro do ser, sempre traumático, mostra a necessidade de um enlaçamento. 
Impotente que é ao nascer, o bebê precisa de uma ação de um outro que produza uma satisfação 
pulsional, diferenciando-o de um simples organismo que cresce e tem necessidades. 
A necessidade de satisfação do instinto se diferencia assim da satisfação pulsional, esta sim 
responsável pela constituição do sujeito, que nos interessa especialmente. 

O autista não se constitui como sujeito, fica fora do enlace com o outro. É um organismo que se 
equilibra alimentado em suas necessidades, por um objeto não outro. Na paixão também o objeto 
de amor é da ordem da necessidade, não tem outro. 
O ser amado é uma projeção ideal de si mesmo, objeto de posse, que idealizado serve para 
preencher o vazio diante do abismo da separação.  
O sujeito, assim, não existe na paixão. 
O ser na paixão está sempre diante do abismo, onde o que lhe espera é uma caída, o desamparo, 
o fantasma da descontinuidade, que habita algum lugar em sua memória e urge por uma 
inscrição.  
A paixão dói e paralisa, como podemos observar na belíssima obra de Stefan Zweig, texto 
escolhido porque permite, pela sua magnitude e clareza, ilustrar o obscuro da paixão, além de 

situar a criança morta como fruto desta. 
A 'criança morta', portanto, filha de uma paixão, pode passar quase desapercebida nesta obra e 
merece ser resgatada, assim como num sonho onde seu conteúdo disfarçado surge das 
profundezas e vem à margem mascarado para poder dizer. 
A criança morta vem para dizer e representa muito bem o lugar de morte irrealizável e ao mesmo 
tempo necessária para a vida de desejo; assim aponta para um luto necessário, luto de uma 
representação de plenitude, de gozo, vivida na paixão. 
Esta criança não chora e não grita, ao contrário, ela é quieta e parece aceitar muito bem o seu 
lugar silencioso e até o seu destino, que não lhe deixa escolha. 
Semelhante ao lugar que encontro a criança autista, Eric, como o chamei no caso clinico central 
deste trabalho, que apresentarei em outro capitulo.1 

Por ora, sem fazer uma equivalência apressada, é importante assinalar as semelhanças 

encontradas entre a criança morta e o autismo, até porque parece que localizamos o estado 
apaixonado de onde surge a criança morta, como também pretendo desenvolver melhor nos 
capítulos subseqüentes, a partir de um outro caso que chamei de barriga negra.2  
Assim, formulamos a questão da seguinte forma, podemos dizer que o autista é filho de uma 
paixão?  
Como pensar esta clínica da psicopatologia fundamental na infância relacionando-a a paixão? O 
que a paixão tem a dizer? O que dizer deste estado milagroso da fusão dos corpos e do 
nascimento, onde de um corpo se formam dois?  
O que dizer da confusão de dois seres? Há uma continuidade entre um e o outro, uma 
continuidade de dois seres descontínuos. 
O estado amoroso parece dizer deste movimento onde precisamos manter a continuidade, onde 
qualquer descontinuidade é sentida como violência, quebra de um estado anterior. Esta 

dependência pelo outro, torna o objeto da paixão, este absoluto que completa, nada menos do 
que tudo, o todo. 
Esta confusão que alcança o todo parece ser possível e realizável só para os amantes, que podem 
alcançar aquilo que somos proibidos pelos nossos limites. 
A busca pelo todo é o movimento da paixão. Este que não podemos parar e ao mesmo tempo não 
podemos deixar de parar. 



A paixão nega o outro, nega o fracasso próprio ao humano no tempo da própria alienação e neste 

sentido ela está referida a um tempo pré - sujeito. 
Sujeito, que podemos lembrar com Freud, nasce desamparado e funda-se sobre o outro, e não 
consegue outro caminho senão o de padecer de suas próprias paixões. 
Como diz Bataille (2004), nunca devemos pensar no ser fora destes movimentos de paixão (p.20). 
Parto, assim, do conceito desenvolvido por ele no seu ensaio sobre o erotismo: 
 
"A paixão nos leva assim ao sofrimento, uma vez que, no fundo, ela é a busca do impossível e, 
superficialmente, a busca do acordo que depende de condições aleatórias. Porém, ela promete 
uma saída ao sofrimento fundamental. Sofremos pelo nosso isolamento na individualidade 
descontínua. A paixão nos repete incessantemente: se você possuísse o ser amado, este coração 
que a solidão estrangula formaria um só coração com o ser amado. Pelo menos em parte essa 
promessa ilusória. Mas, a paixão, a imagem dessa fusão ganha corpo, às vezes de maneira 

diferente para cada um dos amantes, com uma intensidade louca. Além de sua imagem, de seu 
projeto, a fusão precária, que dissimula a sobrevida do egoísmo individual, pode, aliás, tornar-se 
realidade. Não importa: dessa fusão precária e ao mesmo tempo profunda, o sofrimento - a 
ameaça de uma separação - deve, freqüentemente, manter a plena consciência" (p. 33). 
A fusão, na ação erótica, é a busca pelo ser todo, que dissolve os seres nela envolvidos, causando 
o que podemos ver no sacrifício, a morte da vitima, ou de qualquer maneira a destruição do 
objeto (Bataille, 2004, p 36). 
Estes movimentos ajudam a esclarecer este abismo que existe entre um ser e outro, esta 
descontinuidade e a nostalgia da continuidade perdida. 
Este abismo é conhecido nosso da clínica infantil, ainda mais quando se trata de psicopatologias 
como o autismo, onde somos diretamente lançados a um silêncio, que não diz nada, além de um 
profundo desamparo.  

Freud havia nomeado esta paixão originária do recém-nascido de Hilflosigkeit,3 de desamparo, ou 
estado de desamparo, como propõe Laplanche e Pontalis: 
"Se trata para Freud de um dado essencialmente objetivo: a impotência do recém-nascido 
humano que é incapaz de empreender uma ação coordenada e eficaz...Do ponto de vista 
econômico, tal situação leva ao aumento de tensão da necessidade que o aparelho psíquico não 
pode ainda dominar: é a psychísche Hilflosigkeit" (p.112). 
Esta prematuração do ser humano cria as primeiras situações de perigo e a necessidade de ser 
amado, que nunca abandonará o homem. Situações de perigo que serão trabalhadas por Freud no 
quadro da teoria de angústia, quando o sujeito é incapaz de dominar as excitações, sendo 
submergido por elas. 
Assim o desamparo vivido nos estados amorosos, esta sensação de cair vertiginosamente num 

abismo, como é comumente relatado os abandonos ou rupturas destes, poderia estar 
representando não só os efeitos desta paixão atual, mas esta paixão originária que fica esquecida. 
Com seus efeitos a paixão reatualiza esta tormenta originária, ou como diz Gori (2004), "a paixão 
funciona como um obturador. E, enquanto paramento, ela vem como que obliterar uma perda 
originária. Em outros termos pode-se desde já considerar que aquilo que se produz no momento 
das rupturas do lado passional constitui menos a conseqüência do que a própria causa" (p. 33).  
Algo ali daquele momento da paixão originária marca o sujeito. Depois disso o ser, apenas ser, 
tem que dar conta do abismo profundo, entre ele e o outro, já que não há como suprimi-lo.  
Porém, como alerta bataille, ele pode fascinar, causar vertigem. 
Ele mostra que o abismo, num certo sentido é a morte e, portanto, fascinante. 
O aspecto fascinante é o sentido de continuidade do ser que ela traz, que assim como, a 
reprodução está intimamente ligada a morte4 (Bataille, 2004 p. 22). 

Se a união de dois amantes é o efeito da paixão, ela traz a morte, o desejo de matar ou de se 
matar. Ou até, podemos pensar que um já está morto, já que a união com o objeto amado é 
ilusória. 
Barthes, no fragmentos de um discurso amoroso, também traz o elemento morte quando define o 
abismar-se, como a onda de aniquilamento que sobrevém ao sujeito amoroso por desespero ou 
plenitude. 
Uma das definições escolhidas para "Eu me abismo, Eu sucumbo..." é: 
"quando assim me acontece de abismar-me, é porque já não há lugar para mim em parte alguma, 
nem mesmo na morte. A imagem do outro- à qual eu me colava, da qual vivia - já não existe; ora 
é uma catástrofe (fútil) que parece afastá-la para sempre, ora é uma felicidade excessiva que me 
faz alcançá-la; de qualquer modo, separado ou dissolvido, não sou recolhido em parte alguma; na 
frente, nem eu, nem você, nem morte, mais nada a quem falar.  

(Estranhamente, é no ato extremo do Imaginário amoroso- aniquilar-se por ter sido expulso da 
imaginação ou nela ter-se confundido- que se consuma uma queda desta Imaginário: no tempo 
breve de um vacilar, perco a minha estrutura de amante: é um luto factício, sem trabalho: algo 
como uma impronúncia)" (p. 4 e5). 
 
A paixão é algo realmente impronunciável, ela não pode ser narrada pelo discurso lógico, porque 
nesse estado o 'eu' vira escravo dos acontecimentos, é levado pelo excesso, e só pode se 



assenhorar desse acontecimento, como lembra Berlinck (2000), como paciente ou como ator 

(p.18). 
Como paciente ou ator o 'eu' ganha um espaço de fala.  
Na clínica, podemos fazer o sujeito patológico dizer. No campo da psicopatologia fundamental, 
podemos fazer este dizer, vivido na transferência, dizer algo mais, ou seja, transforma-lo em 
experiência. 
Citando Berlinck (2000): 
"Pathos, então, designa o que é pático, o que é vivido. Aquilo que pode tornar-se experiência. 
Psicopatologia literalmente quer dizer: um sofrimento, uma paixão, uma passividade que porta em 
si mesmos a possibilidade de um ensinamento interno que não ocorre a não ser pela presença de 
um médico (pois a razão é insuficiente para proporcionar experiência). Como pathos torna-se uma 
prova e, como tal, sob a condição de que seja ouvida por um médico, traz em si mesma o poder 
de cura. Isso coloca imediatamente a posição do terapeuta. Pathos não pode ensinar nada, ao 

contrário, conduz a morte se não for ouvido por aquele que está fora, por aquele que, na condição 
de espectador no teatro grego do tempo de Péricles, se inclina sobre o paciente e escuta essa voz 
única se dispondo a ter, assim, junto com o paciente, uma experiência que pertence a dois" (p. 
21). 
Iniciamos, então, a escuta da paixão com a belíssima obra de Stefan Zweig "Carta de una 
desconocida". 
A escuta da paixão 
Nesta uma jovem desconhecida de treze anos, perdida num ambiente familiar nada envolvente, se 
apaixona pelo famoso novelista que estava de mudança e se torna seu vizinho. Antes mesmo de 
encontrá-lo, o movimento provocado pela suposta mudança cria alguma expectativa na pacata 
jovem, começa a imaginá-lo e é tomada por uma paixão, que só revela para ele, no seu 'leito de 
morte'. O faz através de uma carta, que dá nome ao livro, 'Carta de uma desconhecida'.  

Projeta-se neste homem que nem mesmo conhece, reconhece-se nele e passa a ser a 
desconhecida. 
Observa-o pelos buraquinhos; de sua porta, de seus olhos, de seu coração e transforma-o no 
objeto de sua paixão.  
Este lugar ínfimo, buraquinho da porta, que normalmente serve como o "olho para fora", nega a 
sua função e serve ao contrário para reduzir todas as possibilidades para o olhar e para o 
encontro. 
Fica capturada por este olhar, único olhar possível; abismada pela imagem imaginada de si no 
outro. 
O encontro nunca houve. O que houve então? Raspão, união dos corpos, paixão.  
A paixão seria, então exatamente o fracasso do encontro amoroso? 

Numa passagem ela, a desconhecida, reconhece o exato momento onde entregou o seu coração 
para sempre: 
"Había salido a dar un paseo con una amiga del colegio y estábamos charlando en el portal. Llegó 
un coche, se paro, y de él saliste tu de ese modo impaciente y espontáneo que todavía hoy me 
enloquece. Viniste hacia la entrada. No sé qué me impulsó a abrirte la puerta y ponerme en tu 
camino, de modo que casi tropezamos. Me miraste con calidez, suavemente, y me sonreíste con 
ternura - sí, con ternura, no lo puedo describir de otra forma-. Me dijiste con una tenue y afable 
voz: 
- Muchas gracias, señorita. 
Eso fue todo, querido. Pero desde ese segundo, desde que sentí esa tierna y suave mirada, quedé 
a tu merced" (P.15) 
Uma primeira 'mirada' e basta. Uma primeira 'mirada' a gente nunca esquece. Fascinada por esta 

imagem, a desconhecida rejubila-se. 
Ele recebe a carta, no dia que completava quarenta e um anos, sem se afetar com isso, da mesma 
forma que não se afetava quando recebia as flores da desconhecida todo aniversário; esta ação 
realmente não tinha significado para ele. 
A carta dizia de uma desconhecida que contava de si, de uma vida servil e submissa a ele. 
Contava também, que sempre o seguiu, mesmo que pelo buraquinho da fechadura. Seu olho 
vidrado acompanhava-o, cheirava-o, sentia-o e imaginava-o. Estava sempre lá, mesmo sem ser 
reconhecida.  
Ela dizia: 
"Sólo quiero hablar contigo, decírtelo todo por primera vez. Tendrías que conocer toda mi vida, 
que siempre fue la tuya aunque nunca lo supiste. Pero sólo tú conocerás mi secreto, cuando está 
muerta y ya no tengas que darme una respuesta; cuando esto que ahora me sacude con 

escalofríos sea de verdad el final. En el caso de que siguiera viviendo, rompería esta carta y 
continuaría en silencio, igual que siempre. Si sostienes esta carta en tus manos, sabrás que una 
muerta te está explicando aquí su vida, una vida que fue siempre la tuya desde la primera hasta la 
última hora" (p.8). 
Num certo dia teve que se mudar, sair de lá, de perto dele. Tinha que acompanhar sua mãe que 
foi pedida em casamento e teria que mudar para Insbruck, onde morava seu futuro marido. O 
susto foi grande, não havia nem se dado conta do namoro da sua mãe. Havia notado a visita 



constante deste homem, mas não se dera conta do que estava acontecendo e menos ainda do que 

estaria para acontecer. A idéia de mudança no inicio foi bem difícil, não podia se imaginar longe 
dele, mais tarde esta foi só mais um empecilho enfrentado para voltar a estar ao lado de seu 
objeto único, ou único objeto de amor. 
Logo que retornou a Viena, voltou ao prédio onde morava e passou a observa-lo, a paixão 
continuava a mesma, só era diferente em relação ao seu corpo, que tinha os sentidos mais 
despertos agora. Ela se converteu em uma paixão mais fogosa, mais corporal, mais de mulher 
(P.28).  
Certo dia ele a reparou, mesmo sem reconhecê-la. Caminharam juntos e ele a convidou para 
jantar; teria conquistado-a se já não fosse dele, 'que delicadeza, que tato, nenhum gesto 
importuno, nenhuma caricia rápida e vazia de sentido',5 diz ela (p. 35). O convite se estendeu e 
não pôde ocultar que estava a sua disposição. 
A felicidade tomava-a de vê-lo ao seu lado, tudo lembrava aquele tempo, aquele chão, aquele 

corredor, tudo lembrava a sua infância, o tempo em que a paixão se dava. Era a primeira vez que 
estava com um homem, ninguém jamais havia sentido o seu corpo. 
Ao ir embora foi presenteada com uma rosa branca, a mesma que ela passou a presenteá-lo todo 
ano no seu aniversário.  
Voltou a vê-lo, e uma terceira noite aconteceu até que entrou uma viagem entre eles, um abismo; 
ela, desacreditada de intervalos, esperou, mas nem uma noticia dele recebeu. 
Muito sofrimento acometeu-a. Sofrimentos que se misturaram. Dizia na carta: "Mi hijo murió ayer 
- también era el tuyo." 
Sofrimento, desonra, degradação, a pobreza que teve que suportar ao lado de prostitutas e 
doentes para ter o filho, que morreu. 
Dizia: 
"Tan pronto lo tuve, me escondí de ti durante mucho tiempo. Mi melancolía era menos dolorosa, 

hasta creí que había llegado a quererte menos apasionadamente; el hecho es que, desde el día en 
que lo tuve, no sufría tanto por mi amor. No quería dividirme entre tú y él y dejé de dedicarme a 
ti, e ese hombre feliz que vivía al margen de mí, para entregarme al hijo que me necesitaba, al 
que tenía que alimentar, al que podía besar y abrazar" ( p.47). 
Quanto mais o filho se parecia com ele mais o queria. Para sustentá-lo se vendeu, era bonita e 
todos a desejavam. Poderia ter sido condessa, mas não pôde. Só ele não pôde reconhece-la. 
Gritava pelo seu reconhecimento. 
Uma dor que não ganhava expressão e levava à morte. Só estaria sabendo dela, lendo a carta, 
porque ela, antes uma desconhecida, não pôde falar e agora já não existia mais.  
Assim o final é a morte, todo um caminho de dor e procura por preenchimento, por algo que 
obturasse a dor da falta, talvez a mais dura ferida do humano, aquela deixada pelo narcisismo 

primário. 
O outro se torna uma miragem, objeto com o qual se pretende encobrir todas as falhas narcísicas. 
A 'cura por amor', o imediatismo do amor, como dizia Freud. 
O olhar do outro não acontece, este que é o primeiro signo humano que vai ser interpretado muito 
mais tarde, deixa seu rastro por todo o caminho a ser percorrido pelo ser, desde o seu primeiro 
respiro até que possa responder pelo seu desejo. 
O desejo da criança, como sabemos, nasce subordinado ao desejo materno, mas eles não se 
sobrepõem totalmente, nesta relação mãe-bebê existe uma falta que é parte constitutiva e 
fundamental do nascimento do desejo. Desejo que depende do desejo do outro. 
O desejo não se sustentava nesta relação da desconhecida com sua paixão, podemos pensar a 
rosa branca como uma tentativa de marca e de separação. Mas esta não é da relação, é da sua 
descoberta, marca, portanto, a sua solidão diante do objeto sem marcas. 

A rosa branca não significava nada para o outro, ao invés de falar ela não dizia nada para o outro 
que a recebia, a não ser a conservação do silêncio da desconhecida.  
À espera de um nome, um lugar, um espaço, a figura da desconhecida parecia pairar e estar 
acima da vida e da morte. Da mesma forma seu filho morto, que a acompanhava e parecia mais 
um resto, algo que não podia ganhar um significado além de filho morto. 
Seria um retorno para este estado insólito, de dependência e desamparo? 
A paixão cria um solo sem marcas, sem adjetivos. A única qualidade do filho é 'ser morto'. Parece 
que sem conseguir caminhar aniquila-se o que se criou. 
Bataille (2004) aponta que a vida é movimento, e nada no movimento está protegido do 
movimento. Os seres assexuados morrem do seu próprio desenvolvimento, de seu próprio 
movimento. Os seres sexuados opõem a seu próprio movimento de superabundância - como a 
agitação geral - apenas uma resistência provisória. Ele diz: "Os que se reproduzem sobrevivem ao 

nascimento daqueles que engendram, mas essa sobrevida é apenas uma prorrogação. Um prazo é 
dado, efetivamente dedicado, por um lado, à assistência aos recém-nascidos, mas o aparecimento 
desses recém-chegados é a caução de um desaparecimento dos predecessores. Se a reprodução 
dos seres sexuados não pede a morte imediata, ela a pede a longo prazo"(p.156). 
Lembrando assim, do ser em jogo na passagem que vai da continuidade à descontinuidade ou da 
descontinuidade à continuidade (p.157). A descontinuidade está ligada ao sentimento de si porque 



ela funda os seus limites, estes que na sexualidade estão ameaçados pelo sentimento dos outros, 

outros que oferecem uma possibilidade de continuidade.6  
No erotismo voltamos a procurar esta continuidade, Bataille (2004) diz: "quanto mais pleno o 
gozo erótico, menos preocupados ficamos com as crianças que podem dela resultar", ou seja, 
quanto mais perto estamos do gozo mais longe estamos do filho. 
Filho sim, enquanto falo. O desejo da mãe, como sabemos, é ter o falo. A criança se identifica com 
ele e assim, se coloca na parte faltosa do desejo insatisfeito do Outro materno, completando-a. 
Esta fusão mãe-bebê é necessária no inicio quando o bebê é totalmente dependente da sua mãe, 
o que levou Winnicott a dizer: "Isso que chamam bebê não existe". Mas uma brecha é exigida e a 
separação assusta, algo deve falhar para que sejam dois. A criança não pode representar tudo o 
que falta para o gozo de sua mãe uma vez que ela não é toda mãe. 
Esta questão é tratada por Nominé (1997), quando fala do enigma: o que quer uma mulher? Este 
importante enigma que se situa no centro do discurso analítico segundo Lacan ajuda a pensar 

onde entra esta brecha da separação. Diz ele: 
Não se sabe o que quer uma mulher, por outro lado, sabe-se o que quer uma mãe e, 
precisamente, é a continuação da frase que acabamos de comentar: "Um pai só tem direito...mas 
o que uma mulher acolhe assim não tem nada a ver na questão, do que ela se ocupa é de outros 
objetos que são seus filhos..."7 Quer dizer o que ela quer, o que deseja uma mãe, é uma criança. 
Se a mulher entra na copulação significante, é só enquanto mãe" (p.18). 
Esta diferenciação da mãe e da mulher é fundamental e embora não pretenda avançar neste 
ponto agora, pretendo fazê-lo na conclusão deste trabalho, não poderia prosseguir sem marcar 
esta posição onde a mulher é o limite na mãe, já que a mãe não é toda fálica, uma parte dela fica 
do lado enigmático da mulher e desta forma o falo-criança não pode satisfazê-la inteiramente. 
Assim, "esta parte não fálica funciona, do lado feminino, como um limite" (p. 19). 
O que não acontece quando a criança representa para a mãe o que lhe falta para fazê-la toda e 

assim está na posição de sintoma da mãe, que é justamente a posição da criança psicótica. 
Agora, retomando a questão da paixão assoladora da desconhecida, ela mostra o quanto é 
perturbador o encontro com o outro. Ele fica silenciado na figura do conhecido, que se refere ao 
narcisismo primário, onde a busca não se encerra e continua sendo a busca ora pelo objeto 
perdido, ora pelo objeto conhecido.  
A entrada do outro provoca a des-fusão, a descontinuidade e sua negação leva a morte.  
O objeto-outro rompe com a paixão, esta que aparece na origem das formulações freudianas. 
Uma quebra desta está prevista no momento inicial do desenvolvimento do sujeito, onde vemos 
que as modalidades de relações passionais têm como modelo as experiências infantis e sua 
relação com as figuras parentais. 
Freud no seu trabalho "Sobre o narcisismo: uma introdução" de 1914, diz que a escolha de objeto 

das crianças de tenra idade derivavam de suas experiências de satisfação, ou seja, os primeiros 
objetos sexuais de uma criança são as pessoas que se preocupam com seu cuidado e alimentação, 
escolha objetal que pode ser denominado tipo 'anaclítico' ou de 'ligação' e um segundo tipo 
descoberto em pessoas cujo desenvolvimento libidinal sofreu alguma perturbação, tais como os 
pervertidos ou homossexuais, que adotaram para sua escolha ulterior dos objetos amorosos como 
modelo não sua mãe mas seus próprios 'eus'. Chamou esta escolha de 'narcisista', quando 
procuram a si mesmos como objeto amoroso. 
O narcisismo pode então ser entendido como o investimento da própria imagem de si sob a forma 
de um falo. 
Freud postula um narcisismo primário presente em todos nós, este mais inferido do que observado 
é reconhecido na atitude de pais afetuosos com seus filhos, "temos de reconhecer que ela é 
revivescência e reprodução de seu próprio narcisismo, que há muito abandonaram"(p. 107). 

Surge assim 'Sua Majestade o bebê', onde a criança se refugia por um bom, mas, não eterno 
tempo.  
O desenvolvimento do 'eu' depende do distanciamento do narcisismo primário, e da margem a 
uma vigorosa tentativa de recuperação deste estado. Esse afastamento é ocasionado pelo 
deslocamento da libido em direção a um ideal do ego imposto de fora, sendo a satisfação 
provocada pela realização deste ideal (p. 117). 
Freud percebeu que o neurótico mantém uma relação erótica com os objetos por intermédio das 
fantasias, o que não acontece nas afecções denominadas 'neuroses narcísicas' (demência precoce 
e esquizofrenia), onde os sujeitos retiram sua libido das pessoas e do mundo exterior. O eu 
acumula, assim, toda a libido e se separa do objeto, que é, portanto, desligado. 
O mesmo acontece na doença orgânica e na hipocondria, outras vias que lhe permitiram abordar o 
narcisismo, onde há uma volta da libido para o eu. O doente retira todo o seu 'interesse 

libidinal'do mundo externo e de seus objetos de amor, diz Freud. 
No caso da desconhecida podemos ver uma escassez do eu e um desligamento do objeto que 
idealizado assume o todo, "a sombra do objeto recai sobre o ego". Foi a partir do estudo de Luto e 
melancolia, de 1917, que Freud concebeu a identificação narcísica, onde o eu se identifica com a 
imagem de um objeto desejado e perdido. Na melancolia, o investimento volta para o eu, mas 
agora de uma forma regressiva, onde o eu se encontra numa relação de incorporação com o 
objeto. 



Neste caso, não há identificação com os traços de objeto, parece haver uma identificação maciça 

com o objeto, que sombreia o ego. 
O estar apaixonado, diz Freud (1914), consiste num fluir da libido do ego em direção ao objeto. 
Tem o poder de remover as repressões e de reinstalar as perversões. Exalta o objeto sexual 
transformando-o num ideal sexual. Visto que, com o tipo objetal (ou tipo de ligação), o estar 
apaixonado ocorre em virtude da realização das condições infantis para amar, podemos dizer que 
qualquer coisa que satisfaça esta condição é idealizado (p.118). 
A pessoa amará assim, segundo o tipo narcisista de escolha objetal onde quem reaparece é sua 
majestade o bebê, refletida no outro, que tem esta função de espelho. 
A desconhecida desiste de sua própria personalidade e investe toda a sua energia no objeto sexual 
que fica supervalorizado, o mesmo acontece quando daí nasce uma criança, esta logo é 
identificada e recebe uma carga de investimento antes dirigida ao objeto e acaba sucumbindo. 
Parece não resistir ao erotismo da sua mãe. 

Podemos ver um certo encadeamento, que seria: erotismo, continuidade, falta de limite e morte. 
No livro somos lançados diretamente ao leito de morte, a uma perda, o que está em jogo é perder 
o filho. A relação da desconhecida com seu filho não existe, ele é o objeto a ser sacrificado. 
Retornemos, portanto, um pouco mais para entender a posição do apaixonado em relação ao seu 
objeto. 
Lembramos com Gori (2004) que aquele que se abandona a paixão expõe-se precisamente a um 
risco: o do abandono. E que a expressão que se usa tanto a respeito das crianças desamparadas 
por seus pais quanto para amantes que foram deixados, "ser abandonado", pode significar "estar 
exposto tanto à desolação quanto à solidão", ou "devotar-se, apesar de e contra tudo, à 
dominação ou ao poder do outro"(p.30). 
 Ele diz que "abandono" vem da antiga expressão "mettre à bandon", isto é, renunciar a uma coisa 
em beneficio de alguém, dar-lhe poder; o uso da expressão visava primitivamente um objeto, não 

uma pessoa. Aplicando-se à pessoa humana, ultrapassou a idéia de "deixar" ou "largar"; em 
outras palavras, "abandonar" implica ao mesmo tempo a intenção de renunciar à sua liberdade de 
ação e ser libertado posto em liberdade. Como deixar entender melhor o tormento em que vive o 
apaixonado preso pelo amor, dividido entre a obsessão de ser deixado pelo objeto de sua paixão e 
um total domínio sobre ele? (p. 32). 
O narcisismo propõe uma saída, uma descontinuidade. Freud trata a paixão amorosa como o lugar 
de uma formação narcísica que se deduz de uma perda. O individuo apaixonado desiste de sua 
própria personalidade e investe toda a sua energia no objeto sexual, que fica supervalorizado.  
O filho neste momento, como vemos no caso da desconhecida, sem representação como tal, só 
vem alimentar a possibilidade da paixão, negando o limite, "a carne é a expressão de volta dessa 
liberdade ameaçadora" (Bataille, 2004 p. 156). Porque é com o filho, onde se pode viver 

novamente o erotismo pleno "é a infração à regra das interdições" (Bataille, p. 146). 
A reprodução dos seres sexuados é mais gentil, como abordamos anteriormente, no sentido de 
não pedir a morte imediata dos seus predecessores, como é o caso dos seres assexuados, ela 
pede ao longo prazo. Portanto, o que fica negado, muitas vezes, é este filho como uma 
"prorrogação", como o movimento próprio ao humano, que o fim será a morte. 
No caso da desconhecida vemos que identificada com 'a criança morta' não pode prosseguir, não é 
possível a construção de uma história. 
A criança morta, filha de uma paixão, não pode ser renunciada e paralisa o movimento do sujeito. 
.... 
Pudemos observar na clinica este mecanismo doentio, da paixão onde a posição da mãe e da filha 
se confundiam. Esta mãe, figura enigmática que chamei de barriga negra vem para tratamento 
muito deprimida de constatar que estava grávida de dois meninos e o que tentava com a gravidez 

era preencher-se novamente da sua filha morta.  
Sua filha morreu num acidente de carro, quando tinha dezoito anos.  
Sua mãe gritava de dor por não poder recuperar esta 'filha morta', metáfora que se refere ao 
narcisismo primário, aquele bebê que estamos sempre tentando matar, sua majestade o bebê e 
que aparecia em carne osso, projetada sobre a filha, primeira filha, objeto de gozo. 
Sua paixão não pode se aquietar, no sentido do movimento que toma o outro (era silenciosa) e 
tomou a filha neste lugar. Houve um acidente, provavelmente porque não havia lugar para as 
duas, sua filha estava crescendo, completava dezoito anos.  
Ela foi 'esmagada', não havia espaço para poder ser. 
Parecia haver algo de exuberante nesta mãe, uma força que se dirigia no sentido contrário do seu 
estado melancólico, de dor. O que seria esta exuberância? Foi a partir desta experiência vivida na 
transferência que fomos procurar no Bataille uma ajuda.  

Ele diz: "Não existe sentimento que transporte para exuberância com mais força que o sentimento 
do nada. Mas a exuberância não é de nenhuma forma o aniquilamento: é a superação da atitude 
aterrorizada, é a transgressão". 
Para não ser aniquilada, brigava, se exaltava e ao mesmo tempo falava da dor da falta da filha, 
único objeto que podia perder, já que não se tratava da castração, mas do objeto erótico. 
Esperamos da paixão, uma coisa quente, acalorada, enfeitada, expansiva e pudemos ver 
justamente o oposto disso neste caso, mas ainda parecia se tratar de uma paixão, paixão 



silenciosa,8 já que havia uma negação da alteridade e o objeto amado aparecia como 

insubstituível. 
Nesta vemos ressurgir a criança morta e nenhum movimento de luto. 
A criança morta parece estar fixado numa imagem que o aliena a si mesmo, no seu mundo. 
Parece corresponder a imagem que vê no espelho, aquela desconhecida, sua mãe? 
A criança se reconhece no desconhecimento do outro de si, nada sabe, se aniquila e desiste, tão 
naturalmente como o chipanzé citado por Lacan, no estádio do espelho, que diante do espelho ele 
tenta alcançar o objeto e desiste. 
A criança morte vive um excesso sem limite e é abafada por ele. 
Diferentemente do autismo onde sabemos que Eros falta.  
Bleuler sugeriu o termo autismo por subtração de eros da expressão aut (eros) tismo. Assim a 
capacidade mais humana, a ligação fica de fora.  
Desta forma, que diferenças se colocam entre a criança morta e o autista? 

Pois bem, esta mãe apaixonada nos mostra o quanto esta relação pautada sob a terrível e 
constante ameaça de perder é absolutamente intolerável tornando insuportável qualquer espaço 
entre ela e a criança. 
Espaço fundamental se levarmos em conta que a criança se constitui nessas relações com este 
objeto, mas conhecido como instância materna ou função materna que tem a capacidade de 
estabelecer o erotismo.  
É a constância do investimento materno que vai permitir a descontinuidade do investimento do 
bebê em seus vínculos com o objeto. 
A função materna seria segundo Berlinck (2002), a presença da mãe ausente que se manifesta 
como causa do poder. É assim, a fonte de poder que se inicia no humano, pela capacidade de 
constituir objetos reais, imaginários e simbólicos. Ele diz: 
"A erotização ocorre no período anterior ao estádio do espelho e permite que o corpo erógeno 

sofra a ortopedia originária própria do momento analisado por Lacan. Essa ortopedia requer 
ligações entre partes do corpo e é, com o apego, uma das primeiras manifestações do erotismo. 
A teoria da função materna como fonte do humano, ser erótico com poder, supõe não só a ligação 
a objetos, mas a incorporação desses mesmos objetos no movimento próprio do narcisismo. Em 
outras palavras, a perda de contato com o objeto de satisfação significa a criação da função 
materna como "objeto a", uma das vicissitudes do narcisismo primitivo. 
No autismo não se observa a presença de Eros, o poder próprio do humano em estabelecer 
ligações. Nele, a função materna dá lugar à autoctonia, ao filho natural, revelando a ausência do 
"objeto a", causa do desejo. O autista tem genitora, mas não tem função materna: é filho natural 
. É isso que leva Fedida (1992) a escrever:  
....o déficit fundamental do auto-erotismo refere-se ao fracasso do outro no autos do auto-

erotismo (p.157)" (p. 102). 
Fracasso e excesso do outro materno. Fracasso que levaria ao autismo e excesso que levaria à 
criança morta. Seriam excludentes? 
Por enquanto, o que sabemos é que na paixão, no encontro amoroso, houve um deslocamento 
desta paixão primeira e no caso da mãe do autista não ouve deslocamento, então ela não revela 
nada.  
A mãe do autista não sabe de nada, quanto menos de sua paixão. 
O que o autismo parece revelar é que no desvelamento da paixão deste outro materno a criança 
pode ficar no lugar da criança morta, isto é, corre o risco de ficar na posição de filho de uma 
paixão. E poderíamos nos perguntas, antes de prosseguir com esta investigação, se não seriam 
estes os casos que não evoluem? 
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