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A autora

 Maria Cristina Kupfer é psicanalista, professora
titular sênior da Universidade de São Paulo
(Instituto de Psicologia/ Faculdade de
Educação) e diretora do Lugar de Vida – Centro
de Educação Terapêutica.
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Lugar de vida
https://lugarde
vida.com.br
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A obra
 1. Marguerite e Arthur
 2. Arthur
 3. Charlotte
 4. O mágico mostra seus
truques
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 O autismo, cientificamente conhecido como Transtorno do
Espectro Autista, é um transtorno no desenvolvimento
neurológico da criança que gera alterações na comunicação,
dificuldade ou ausência de interação social e mudanças no
comportamento, geralmente identificado entre os 12 e 24 meses
de idade.

Sobre o
autismo

 “Estou convicta de que não se trata de crianças deficientes
mentais. Ao contrário. Possuem uma inteligência que torna não
improvável o surgimento de uma escrita em suas vidas...”
(Charlotte - KUPFER, 2021,p 241).
 “Charlotte me trouxe há já alguns anos um livro..Edouard Sèguin o
escreveu em 1846..é um bom observador. ..diz que muitas das
crianças ditas idiotas precisam que tudo se repita...o que ele não
sabe é que repetição torna tudo ordenado...”( Arthur- KUPFER,
2021, p 223.
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 O espelho
 O professor coloca Arthur frente a
um espelho pensando que ele
pararia de gritar. Ele parou.

Sobre o
autismo

 “Sei por que ele parou...Arthur
gostou de ver seu contorno, e isso o
acalmou. Sua imagem fez a função
dos panos com que gosta de se
recobrir... o sr. François tinha
intuído a função do espelho...”
 (KUPFER, 2021, p106).
 “...a libido seja uma força
poderosa”.( KUPFER, 2021, p 87).
Monsenhor citando o amor para
Marguerite a respeito de Arthur.
 IDIOTA: grego antigo – aquele que é
pessoal. Senso comum: que não
tem inteligência.
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