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RESUMO:  

 

Esta pesquisa, de caráter conceitual e bibliográfico, tem como objetivo fazer um 

levantamento das contribuições da psiquiatria e da psicanálise quanto à temática da 

debilidade mental, conceituando-a, classificando-a e comparando os distintos 

diagnósticos em ambas as perspectivas. Busca fazer um estudo sobre a debilidade 

mental e de como a psiquiatria e a psicanálise conduzem o tratamento. 

Desenvolvemos um breve histórico do conceito de debilidade mental, partindo da 

Psiquiatria Clássica até chegar aos atuais manuais diagnósticos e finalizamos com a 

abordagem da clínica psicanalítica sobre o tema. 
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ABSTRACT 

 

This research, of conceptual and bibliographic character, aims to make a survey of 

the contributions of both, psychiatry and psychoanalysis, on the subject of mental 

debility, conceptualizing it, classifying it and comparing the different diagnoses in 

both perspectives. It seeks to make a study about mental debility and how the 

psychiatry and psychoanalysis conduct the treatment of it. A brief history about the 

concept of mental debility was developed, starting from the Classical Psychiatric until 

the current diagnostic manuals and finishing with the approach of the psychoanalytic 

practice about the theme.  

 

Keywords: Debility; psychiatry; psychoanalysis; diagnosis; structure. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa acadêmica se propõe a estudar a questão da debilidade 

mental, a partir de uma inquietação por compreendê-la tanto na perspectiva da 

psiquiatria quanto da psicanálise. O desejo teve início no meu trabalho como 

orientadora pedagógica em escolas de educação infantil. As professoras sempre me 

procuram para auxiliá-las na elaboração de atividades adaptadas para alunos com 

deficiência intelectual, os discursos são sempre os mesmos: “De que crianças 

‘assim’ não aprendem”, “As crianças possuem dificuldades para expressarem seus 

desejos”, “Nas atividades de rodinha não interagem ou socializam”, enfim, essas 

frases que são conhecidas por professores e profissionais envolvidos na educação. 

Visando ajudar nas intervenções com estes profissionais comecei a ler artigos e 

textos, e muito me interessou o assunto, logo fui procurar formação específica a fim 

de compreender melhor tais questionamentos.  

Fiz um curso de extensão pelo grupo de pesquisa Observatório da Educação 

Especial e Inclusão Escolar: práticas curriculares e processos de ensino e 

aprendizagem – com o título de “Processos de ensino e aprendizagem de alunos 

com deficiência intelectual”, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A 

formação despertou um campo novo de saber, e também gerou inquietações acerca 

deste conhecimento tão significativo para a Educação Inclusiva. Como a formação 

abrangeu aspectos biopsicossociais da deficiência intelectual, um leque de 

possibilidades se abriu faltando-me também, apreciar a perspectiva da psicanálise 

para a temática. Assim, despontou o tema da debilidade que oportunizou esta 

pesquisa acadêmica. 

Para a Psiquiatria, a debilidade mental corresponde a níveis do retardo mental 

de acordo com as medidas de coeficientes de inteligência, gerando as patologias da 

inteligência, distingue-se da Psicanálise, que discorre sobre um sujeito que não se 

apropria do que diz nem do que deseja, sendo uma posição subjetiva frente ao 

grande Outro, posição esta que “mascara” a estrutura psíquica. 

O conceito de debilidade mental não é muito encontrado nos livros de 

psiquiatria, pois pertence à categoria do Retardo Mental, que também não é muito 

utilizado em pesquisas. Na literatura em geral encontramos nomenclaturas 

sinônimas, tais como: deficiência mental ou deficiência intelectual. Este termo foi 
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utilizado pela primeira vez na Declaração de Montreal, em 20041. “Além disso, uma 

Lei Federal dos Estados Unidos (Public Law 111-256, Rosa’s Law) substitui o termo 

retardo mental por deficiência mental e periódicos de pesquisa usam deficiência 

intelectual” (DSM-5, 2014, p.17), por este motivo, o termo é mais adotado por 

médicos, educadores, leigos, representantes dos direitos humanos e, também pela 

Associação Americana de Deficiência Intelectual e do Desenvolvimento - AADID, 

que pensa e produz conhecimento nesta área desde 1876.  A AADID editou o seu 

primeiro manual em 1921 e o mesmo já se encontra em sua décima primeira edição, 

publicado no ano de 2002. 

O Retardo Mental na psiquiatria se subdivide em níveis de comprometimento 

do funcionamento cognitivo, marcado por uma categoria deficitária no 

desenvolvimento global e da inteligência, o Quociente de Inteligência – QI é a 

unidade que registra estes níveis em pessoas com QIs de aproximadamente 69 ou 

abaixo, com comprometimentos significativos em pelo menos duas áreas do 

funcionamento adaptativo (SADOCK; SADOCK, 2003, p. 2405). Entre os fatores 

elencados para o retardo mental podemos destacar a hereditariedade (síndromes), 

alterações precoces no desenvolvimento embrionário, problemas na gravidez e 

perinatal (desnutrição, infecções, hipóxia e traumas).  

Abordaremos ainda o tema na perspectiva da teoria psicanalítica. Aqui a 

debilidade mental lança-se como um desafio constante á clínica gerando impasses 

ao processo de subjetivação do sujeito, principalmente porque o “sujeito débil não 

pode processar a sua pesquisa infantil e que, em decorrência disso, não pode 

chegar a um final pelo recalque sexual” (ALBERTI; MIRANDA, 2002), assim, partir 

da psicanálise, visitamos alguns autores brasileiros que estudaram a temática da 

debilidade mental, seus impasses a clínica e a própria constituição do sujeito. 

De acordo com a psicanálise, algumas questões são fundamentais e 

constituem-se pontos nodais para o diagnóstico clínico. A escuta clínica do sujeito 

da debilidade mental possibilitará o levantamento de hipóteses sobre as condições 

simbólicas presentes nos fundamentos da debilidade mental no sujeito. Cabe ao 

psicanalista estar atento à escuta da relação mãe-filho para localizar a debilidade no 

acervo metapsicológico. É importante considerar que a debilidade tem um sentido 

                                            
1 Vide anexo 1. 
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para o sujeito e para o par parental, por isso a mesma não se deve considerada 

apenas como um déficit capacitário. 

No primeiro capítulo, através do artigo de Ana Lydia Santiago, “Debilidade e 

déficit: origens da questão no saber psiquiátrico” (2007), realizamos uma viagem 

pelo panorama histórico da debilidade mental, desde o pai da Psiquiatria, Philippe 

Pinel, até Binet e Simon, médicos que sistematizaram os métodos diagnósticos e 

psicométricos para avaliação do Quociente de inteligência - QI. A autora foi 

escolhida por referenciar Bercherie em “La clinique psychiatrique de I’enfant”, 

“Geographie du champ psychanalytique e “Les fondements de la clinique”, além de 

outros importantes teóricos da história da clínica psiquiátrica como Binet, Esquirol, 

Kraepelin e Pinel. 

No segundo capítulo, veremos como a psiquiatria aborda o diagnóstico do 

retardo mental, suas causas e a descrição de seus variados graus, considerando os 

diferentes níveis de comprometimento, a partir do mais leve, conhecido por 

debilidade mental. Teremos a oportunidade também, de conhecer a definição de 

retardo mental, bem como a elucidação da própria debilidade mental ou oligofrenia 

leve. Usaremos os modelos médicos mais adotados como a CID 10 e o DSM-5, e 

também, manuais menos referenciados/utilizados como o manual da AADID (antiga 

AAMR) e da CIF que classificam a saúde considerando o contexto e o impacto da 

doença de acordo com as condições onde cada indivíduo vive. 

 E finalmente o terceiro capítulo, neste iremos situar o leitor no acervo 

metapsicológico da debilidade, de acordo com as contribuições da psicanálise. 

Retomamos algumas questões expressas por Maud Mannoni (1999) quanto à 

posição do sujeito frente ao grande Outro e também diferenciamos a debilidade 

mental da psicose, não como uma estrutura, mas como uma posição do sujeito. 

Questões sobre como se apresenta o sintoma para a psicanálise, se a debilidade 

mental é uma estrutura ou um sintoma serão fundamentos que permearão o escopo 

deste capítulo. Com as contribuições de Daniele Rosa Sanches (2006), Elisabeth da 

Rocha Miranda (2002) e Vanda Basso Manhozo (2011).  

Consideramos relevante fazer a diferenciação entre debilidade e psicose, na 

clínica psicanalítica, através da escuta clínica da holófrase, que na psicose se 

confirma pela não operação da metáfora paterna, o que determina uma estrutura; 

quanto à debilidade, esse sujeito que é submetido à demanda e ao desejo do outro. 

“Holófrase é um termo da linguística onde uma palavra condensa a estrutura de uma 
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frase, acontece tanto nos casos de debilidade quanto em casos de psicose” 

(MANHOZO, 2011, p.3), Lacan substitui o termo “fusão dos corpos” adotado por 

Mannoni, pela “fusão dos significantes”. Na holófrase, o par S1-S2 corresponde a 

uma forma gráfica de redução da cadeia dos significantes. 
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CAPÍTULO I 

1. CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE O CONCEITO DE DEBILIDADE 

MENTAL 

 

A compreensão atual de debilidade mental nasce a partir dos princípios da 

psiquiatria clássica, contudo “algumas teorias sobre as doenças mentais remontam 

da Grécia, por volta do século VII a. C. temos notícias dos estudos que abordavam 

as referidas doenças mentais a partir da teoria dos humores” (SANT’ANA, 2012, 

p.12)2. Em sua dissertação intitulada “A direção do tratamento na clínica da 

esquizofrenia”, Maria Luisa Rodrigues Sant’Ana pontua o trabalho de Galeno que 

definia a doença hipocondríaca como uma disfunção orgânica resultante das 

paixões por trazerem desequilíbrio aos humores. Segundo a autora, a prática 

médica na Antiguidade era relegada e o fundamento das doenças tinha conteúdo 

religioso atribuído à possessão demoníaca e à feitiçaria. 

A partir dos séculos XVII e XVIII as teorias humorais e o tratamento da 

Antiguidade foram sendo substituídas por novas formas de conceber a doença 

centrada na medicina. “A partir deste momento a loucura passou a ser objeto de 

saber (e de poder) em instituições socialmente reconhecidas, e a esse cuidado com 

os ditos alienados, (...) passam a pertencer ao campo patológico” (SANT’ANA, 2012, 

p.13). 

O empenho em compreender/descrever o processo das doenças mentais 

envolveu psiquiatras renomados e excelentes pesquisadores na área, tanto da 

escola francesa quanto da alemã. O conceito de “debilidade mental” por sua vez 

também envolve um processo histórico fundamentado pelos parâmetros da 

Psiquiatria, ciência que nasce na Europa no século XIX com Philippe Pinel (1745-

1827) que publicou em 1801 o “Tratado médico-filosófico sobre a alienação mental 

ou a mania”. Pinel foi um médico francês que trabalhou em prol da mudança do 

tratamento dado aos loucos e propunha acolhê-los em espaços destinados ao 

tratamento mais humanizado e a partir desta base a função médica aparece como 

                                            
2 A autora descreve que os humores eram as quatro propriedades fundamentais da vida: calor, frio, 
secura e humidade. Caracterizavam-se pela fluidez e miscibilidade e todas as formas de vida 
dependiam de que se mantivesse uma relação de equilíbrio entre eles. Sant’Ana cita Hipócrates para 
fundamentar os humores do corpo humano: o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra que 
correspondiam às quatro propriedades fundamentais. A saúde do corpo dependia deste equilíbrio e a 
ruptura deste é que causaria as doenças (SANT’ANA, 2012). 
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ciência em detrimento de um processo anterior, de caráter excludente, segregador e 

assistencialista (pautado por princípios religiosos e filantrópicos). 

O percurso realizado por importantes médicos com objetivo de fundamentar 

considerações acerca da debilidade mental é revisto por Ana Lydia Santiago no 

artigo “Debilidade e déficit: origens da questão no saber psiquiátrico” 3, neste a 

psicanalista aborda o assunto fazendo uma trajetória desde o pai da Psiquiatria, 

Philippe Pinel, até Binet e Simon, médicos que sistematizaram os métodos 

diagnósticos e psicométricos para avaliação do Quociente de inteligência - QI.  

A autora situa o leitor no trajeto realizado pela Psiquiatria ao fundamentar a 

debilidade sob a óptica de uma patologia deficitária e principalmente a incidência 

desta definição desde o século XIX ter se constituído como uma marca de atraso 

intelectual. O termo “debilidade mental” toma forma como categoria nosográfica a 

partir de critérios médicos constituídos pela base inicial da Psiquiatria, contudo no 

século anterior acontece a “depuração de todo o campo de noções construídas a 

partir das descrições do idiotismo, concebido como uma forma de alienação por 

Phillippe Pinel” (SANTIAGO, 2007, p.3), este já descrevia a patologia como um 

distúrbio das “funções intelectuais”. Pinel apropria-se deste conceito de idiotismo, 

como “uma forma de alienação” para, segundo Santiago, ressaltar que nesta 

perspectiva, caracteriza-se como uma “abolição total das funções de compreensão 

(...) uma patologia inata ou adquirida” (Ibidem, p. 3). 

Podemos afirmar que as quatro categorias que Pinel listou (melancolia, mania 

ou delírio, demência ou fraqueza intelectual generalizada e idiotismo) serviram de 

ponto de partida para o conceito de debilidade. Para o médico, as faculdades 

mentais jamais se desenvolveriam no idiotismo causando a supressão quase 

completa das atividades intelectuais. No caso de idiotismo congênito, esclarece que 

uma má formação cerebral seria comum, daí o princípio de irreversível e incurável. 

Para o idiotismo adquirido durante o desenvolvimento, Pinel admite “transitoriedade 

e a curabilidade” (Ibidem, p. 4), mais difícil para a última, contudo, não impossível, a 

partir de um tratamento estimulante. 

                                            
3 O presente artigo compõe o capítulo II do livro “A inibição intelectual na psicanálise”, publicado 
no Rio de Janeiro pela editora Jorge Zahar em 2005, do Campo Freudiano no Brasil. Constitui tese de 
doutorado de Ana Lydia Santiago, nele a autora “toma as diversas manifestações da inibição 
intelectual sob a ótica da psicanálise como uma forma de circunscrever aquilo que lhe é mais 
singular, tanto no tocante à apreensão de sua estrutura como no que se refere às coordenadas 
essenciais de sua abordagem clínica”. (Santiago, 2005, p.13) 
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Esquirol marca o avanço, substituindo o termo idiotismo para idiotia, com 

duas formas distintas: uma adquirida, como a demência e a segunda forma como 

congênita (má formação cerebral ou doença orgânica), de caráter incurável que 

cobre todos os casos de debilidade. O médico descreve três gradações para a 

primeira forma: imbecilidade, idiotia e cretinismo, todavia para Santiago o que se 

destaca como relevante nos estudos de Esquirol é “a separação que ele estabelece 

entre o que é da ordem da fraqueza psíquica – a demência – e o que é da ordem da 

insuficiência do desenvolvimento mental” (Ibidem, p.4), deixando-nos compreender 

que a primeira seria de ordem psicótica e a segunda como um defeito físico. 

Mais tarde, no final do século XIX, Magnan apresenta uma síntese das ideias 

que atravessam a psiquiatria francesa nos anos de 1980 e assim divide as 

categorias em dois grupos: o das psicoses e os da loucura, neste segundo grupo (1. 

Idiotia, imbecilidade e debilidade mental, 2. Anomalias cerebrais, 3. Síndromes 

episódicas e 4. Delírios). Quanto à debilidade o psiquiatra a descreve como uma 

loucura degenerativa4. Kraepelin não faz muitas alterações ao conceito de 

debilidade, embora tenha realizado adaptações em sua série que chegou até a 

oitava edição e conclui ser uma anomalia congênita que interrompe as atividades 

mentais e intelectuais. 

Magnan e Kraepelin apresentaram uma evolução nosográfica e organizaram 

descritivamente as síndromes, eles conservaram na debilidade a forma congênita 

irreversível que provoca um tipo de retardo no desenvolvimento mental do sujeito. 

Ambos refletem um pouco o pensamento de Esquirol acerca da dualidade formada 

por fraqueza psíquica por um lado e insuficiência do desenvolvimento mental pelo 

outro. A debilidade de pensamento torna-se uma característica que marca a 

evolução dos quadros psicóticos e a debilidade mental é recolocada entre as 

categorias congênitas deficitárias de empobrecimento funcional e psíquico. “O ponto 

preciso e surpreendente dessa diferenciação do ponto de vista clínico é a postulação 

de possíveis graus de reversibilidade para o quadro de idiotia congênita” (Ibidem, 

                                            
4 Noção que qualifica a perda de sinergia entre os centros nervosos e se traduz pelo 
desaparecimento da harmonia entre as diferentes funções. O débil recebe um estigma de ser 
desprovido de atributos morais – retardo intelectual, retardo afetivo e inadaptação social -, ou físicos – 
atrofias, hipertrofias ou distrofias. Além disso, está predisposto a apresentar síndromes episódicas, ou 
seja, situações mentais contingentes, tal como a mania, a melancolia, o delírio crônico e as loucuras 
intermitentes, entre outras afecções mais graves, se a predisposição à degenerescência for máxima. 
(SANTIAGO, 2007, p.5). A autora faz referência a Magnan e M. Legrain, Les dègénéres, ét at mental 
et syndromes épisodiques. 
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p.5), este pensamento nos reporta também a Pinel quando propôs um tratamento 

possível para o idiotismo adquirido, através da estimulação precoce. 

Ainda acompanhando o percurso de Santiago sobre os grandes médicos que 

estudaram a debilidade mental, descrevemos Édouard Seguin e Félix Voisin como 

defensores da possibilidade de reversão dos casos, mesmos os de ordem congênita 

através de procedimentos educativos especiais, eles se tornam os primeiros 

psiquiatras infantis e, a partir do trabalho destes médicos, a debilidade mental passa 

a ser tratada de forma autônoma, marcada pela dicotomia entre um déficit 

constitutivo e um enfoque terapêutico. Podemos afirmar que a visão positiva destes 

médicos quanto ao idiota abriu possibilidades de tratamento pautado pelos 

parâmetros da pedagogia e de uma educação especializada. Em decorrência desta 

psiquiatria pedagógica surgem as instituições de educação especializadas em 

crianças idiotas, mas devido ao alto custo desses espaços, as mesmas foram 

remanejadas para escolas regulares, assim inicia-se o século XX, com a pedagogia 

experimental. 

Alfred Binet e Théodore Simon inauguram um novo período, estes psiquiatras 

da pedagogia experimental abordam a questão da debilidade sob o foco 

psicométrico, principalmente pela ideologia da época, final do século XIX, que 

suscita questões sobre a obrigação da escola e a normalização da natureza infantil. 

Os médicos começam a estabelecer um diagnóstico sobre os estados inferiores da 

inteligência, implementando testes para mensurá-la através das escalas de 

inteligência. “Os débeis, imbecis e idiotas deixam o campo da investigação clínica 

psiquiátrica e fazem seu ingresso no domínio da psicologia psicométrica e da 

psicologia” (Ibidem, p.8). 

Objetivando um diagnóstico mais preciso Binet, citado por Santigo propõe um 

método mais abrangente envolvendo três instrumentos de avaliação: a médica 

(observação de fenômenos anatômicos, fisiológicos e patológicos da debilidade), a 

pedagógica (julgar a inteligência com base no cálculo de conhecimentos cognitivos 

adquiridos) e a psicológica (observar e mensurar o grau de inteligência) e assim a 

avaliação médica faria um balanço dos instrumentos a fim de analisar e qualificar o 

nível de retardo mental. 

A ideia deste método é estabelecer uma escala métrica de inteligência 

composta de várias provas composta por dificuldades crescentes que permitiria 

“como eles mesmos notificam, não a medida de inteligência (...), mais uma 



18 
 

classificação, uma hierarquia entre inteligências diversas” (Ibidem, p.8), neste 

momento um novo campo de conhecimento permite uma triangulação acerca dos 

débeis, imbecis e idiotas; a psicologia métrica. A partir deste contexto, surge a ideia 

de debilidade mental como um nível distinto dos graus mais profundos como a 

imbecilidade e a idiotia. 

Cabe ressaltar que os termos debilidade mental, imbecilidade e idiotia foram 

empregados por muito tempo, e ainda hoje, com sentido pejorativo e de mau uso, 

saindo do âmbito da medicina para figurar no discurso do senso comum. Visando 

alterar esta visão depreciativa: 

(...) o termo oligofrenia apresentou-se como opção substituta. A palavra se 
origina do grego oligos = pouco e phren = espírito. Dessa forma, oligofrenia 
representaria a ideia de que se tratava de uma categoria sobre os níveis de 
‘fraqueza mental’. Assim, a debilidade mental passou a ser chamada de 
‘oligofrenia leve’, a imbecilidade, de ‘oligofrenia moderada, e a idiotia, de 
‘oligofrenia grave’ (SANCHES; BERLINCK, 2010, p. 262) 

A ideia do déficit é muito presente na categoria da debilidade mental, como 

um marcador nosográfico que nasce com a Psiquiatria, logo depois envolve a 

Pedagogia e as questões do não aprender para, só depois, englobar também a 

Psicologia. No campo da educação, a debilidade adquire “a qualificação de mental”, 

segundo Santiago (op. cit., p. 2) que supõe uma noção de diagnóstico ao aluno com 

problemas para aprender, sustentando-se em bases médicas. Para a psicanálise a 

questão de fraqueza psíquica lança questionamentos acerca da inibição neurótica. 

A nomenclatura “debilidade mental” consta na CID 10 como sendo o grau leve 

do retardo mental, também conhecido como atraso mental leve, fraqueza mental, 

oligofrenia leve ou subnormalidade mental. 

Definir com precisão a debilidade mental tem sido um desafio para os 

médicos durante os séculos. A contribuição da AADID – Associação Americana de 

Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento, antiga AAMR – Associação Americana 

de Retardo Mental, tem sido expressiva. Fundada em 1876 e sediada em 

Washington, “vem liderando o campo de estudo sobre a deficiência mental, definindo 

conceituações, classificações, modelos teóricos e orientações de intervenção em 

diferentes áreas” (CARVALHO; MACIEL, 2003, p. 149). Vejamos a sua definição de 

retardo: 

Retardo mental é uma incapacidade caracterizada por importantes 
limitações, tanto no funcionamento adaptativo; está expresso nas 
habilidades adaptativas conceituais, sociais e práticas. Essa incapacidade 
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tem início antes dos 18 anos. (LUCKASSON e cols., 2008, p.8 apud 
CARVALHO; MACIEL, 2003, p. 150) 

Para o atual Manual Estatístico e Diagnóstico dos Transtornos Mentais – 

DSM-5, o processo patológico da deficiência intelectual (transtorno do 

desenvolvimento intelectual), é, “um transtorno com início no período do 

desenvolvimento que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, 

nos domínios conceituais, social e prático” (DSM - 5, 2014, p.74). O DSM-5 ressalta 

três critérios que devem ser preenchidos quanto ao diagnóstico: 

Para o critério A: déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de 

problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e 

aprendizagem pela experiência confirmada tanto pela avaliação clínica quanto por 

testes de inteligência padronizados e individualizados. 

 O critério B: déficits em funções adaptativas que resultam em fracasso para 

atingir padrões de desenvolvimento e socioculturais em relação à independência 

pessoal e responsabilidade social. Sem apoio continuado, os déficits de adaptação 

limitam o funcionamento em uma ou mais atividades diárias, como comunicação, 

participação social e vida independente, e em múltiplos ambientes, como em casa, 

na escola, no local de trabalho e na comunidade, e o critério C: que o início dos 

déficits intelectuais e adaptativos ocorra durante o período do desenvolvimento. 

Para classificar/especificar cada nível segue como exemplo a referência 

numérica, que pertence à classificação do DSM-5, e para o segundo exemplo, a 

referência com símbolos alfanuméricos que correspondem à classificação da CID 

10, são eles: 317(F70); Retardo Leve; 318.0 (F71) Retardo Moderado; 318.1 (F72) 

Retardo Grave e 318.2 (F73) Retardo Profundo. 

No próximo capítulo abordaremos a maneira como os manuais se apropriam 

do conhecimento da psiquiatria para mensurar o retardo mental, e 

consequentemente, a debilidade mental, o mais nível leve do retardo, bem como os 

critérios adotados para o diagnóstico. 
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CAPÍTULO II 

2. A PSIQUIATRIA E A DEBILIDADE MENTAL 

 

Neste capítulo veremos como a psiquiatria aborda o diagnóstico do retardo 

mental, suas causas e a descrição de seus variados graus, considerando os 

diferentes níveis de comprometimento, a partir do mais leve, conhecido por 

debilidade mental. Teremos a oportunidade também, de conhecer a definição de 

retardo mental, bem como a elucidação da própria debilidade mental ou oligofrenia 

leve. Usaremos os modelos médicos mais adotados como a CID 10 e o DSM-5, e 

também, manuais menos referenciados/utilizados como a AADID (antiga AAMR) e a 

CIF que classificam a saúde considerando o contexto e o impacto da doença de 

acordo com as condições onde cada indivíduo vive. 

O ato de diagnosticar surge a partir da prática médica que se apropria do 

interrogatório, da observação dos fenômenos, e atualmente de exames laboratoriais 

e de imagem para emitir um laudo.Como diagnosticar a debilidade mentala partir dos 

parâmetros da psiquiatria? Como estabelecer um diagnóstico seguro diante deseus 

variadosníveis? Como se dá esse processo e principalmente o tratamento pós-

diagnóstico? 

Sadock e Sadock (2007) pontuam que é de responsabilidade da psiquiatria a 

descrição dos sinais e sintomas através de uma linguagem objetiva para uma boa 

precisão do diagnóstico. Os autores descrevem o sintoma como experiências 

subjetivas que expressam a queixa do paciente. O psiquiatra deve ter conhecimento 

e habilidade para observar os sinais e o conjunto de fenômenos descritos através de 

um quadro nosográfico.  

“Os sinais são observações e descobertas objetivas, como os afetos 

constritos ou retardos psicomotores do paciente” (Ibidem, p. 306). Assim, o 

diagnóstico tem como base o uso da fenomenologia que “é uma escola de filosofia e 

psiquiatria desenvolvida por Edmund Husserl e pelo psiquiatra e filósofo Karl 

Jaspers que se concentra em sinais ou sintomas como eventos que podem ser 

descritos e experimentados” (Ibidem, p. 306) A fenomenologia utiliza de “termos 

descritivos” para classificar/laudar uma patologia.  

Os processos diagnósticos da debilidade mental no campo da psiquiatria 

utilizam de instrumentos, tais como o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais – DSM-5 (2014); a Classificação Internacional das Doenças – 
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CID 10, (OMS, 1993) e como dito acima, por sistemas mais atuais como a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF (OMS, 

2003), e também, o sistema classificatório da AADID, que editou o seu primeiro 

manual em 1921, e encontra-se em sua décima primeira edição, publicado ano de 

2002. Anteriormente a AADID - Associação Americana de Deficiência Intelectual e 

do Desenvolvimento era conhecida pela sigla AAMR - Associação Americana de 

Retardo Mental, a atualização aconteceu em 1º de janeiro de 2007 e na tradução 

livre para o português significa Associação Americana de Deficiências Intelectual e 

de Desenvolvimento.  

A mudança de sigla AAMR por AADID visa substituir a nomenclatura retardo 

mental por deficiência intelectual, e, acrescentar também, o vocábulo 

desenvolvimento, com intuito de contemplar numa escala crescente, de acordo com 

uma rede de apoios e suportes oportunizados ao indivíduo, avanços significativos e 

possíveis, mesmo dentro de sua deficiência. 

No Brasil o instrumento mais utilizado é a CID 10 e são bem menos adotados 

os instrumentos DSM-5, o manual da AADID, e a CIF por serem pouco referenciados 

em pesquisas, o fato não se dá pela falta de credibilidade, mas pela “pouca 

divulgação das produções entre especialistas e pesquisadores brasileiros” 

(CARVALHO; MACIEL, 2003, p.150). 

Para este trabalho científico escolhemos citar as quatro fontes de 

classificação pelo amplo caráter da temática, servindo-nos de um leque de 

possibilidades onde diagnosticar seria considerar a visão das diferenças e lidar com 

a complexidade dos diversos sistemas internacionais de classificação. Assim, diante 

do exposto, objetivamos trazer à reflexão outras maneiras de se conceber a 

debilidade mental contemplando várias linhas de pensamento e vendo-as como 

complementares e não concorrentes.  

Ressaltaremos os instrumentos e seus critérios para diagnosticar a debilidade 

mental, não de forma comparativa, mas de maneira pontual destacando as principais 

e evidentes diferenças entre os instrumentos e a maneira como cada um explica a 

debilidade mental ou deficiência intelectual ou mental, como também é conhecida.  
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2.1. CAUSAS DA DEBILIDADE MENTAL 

 

Considerando que a debilidade mental é o grau mais leve do retardo mental 

faz-se necessário definir o retardo que segundo o “Compêndio de Psiquiatria: 

ciências do comportamento e psiquiatria clínica” não é uma doença, mas um 

“processo patológico no cérebro caracterizado por limitações nas funções intelectual 

e adaptativa” (SADOCK; SADOCK; op. cit., p. 1240). Assim, o retardo mental é 

definido como um funcionamento intelectual abaixo da média que resulta em ônus 

ao funcionamento adaptativo. O funcionamento cognitivo e o funcionamento 

adaptativo são mensurados por testes padronizados que medem o nível de 

comunicação, habilidades de vida cotidiana, socialização e desenvolvimento motor. 

Quanto à epidemiologia, a prevalência do retardo mental “em qualquer tempo 

é estimada como sendo de cerca de 1% da população” (Ibidem). Para Sadock e 

Sadock é cerca de 1,5 vezes mais comum em homens do que entre mulheres e 

apresenta taxas de mortalidade quando qualificado em nível grave ou profundo por 

complicações de distúrbios físicos associados. 

As causas da Debilidade Mental podem ser várias, consideremos alguns 

fatores: a) Fatores de Risco e Causas pré-natais: desnutrição materna, má 

assistência no período gestacional, doenças infecciosas (sífilis, rubéola, 

toxoplasmose), tóxicos (álcool, consumo de drogas, efeitos colaterais de 

medicamentos), poluição ambiental, tabagismo. b) Fatores genéticos: Síndrome de 

Down, a Síndrome de Prader-Wili, síndrome do X frágil, síndrome do miado de gato 

e outras alterações cromossômicas e transtornos com alterações inatas de 

metabolismo5. c) Síndromes psicossociais: autoimagem negativa e baixa autoestima, 

“comum em pessoas com retardo mental leve e moderado, as quais são bastante 

conscientes de ser diferentes de outros” (Ibidem, p.1241). 

Consideramos também: d) Complicações na gestação: toxemia gravídica e 

diabete materna não controlada, desnutrição materna na gestação, hemorragia 

vaginal, placenta prévia, deslocamento placentário, efeito teratogênico de agentes 

farmacológicos administrados durante a gravidez; e) Fatores de Risco e Causas 

Perinatais que incidem do início do trabalho de parto até o 30º dia de vida do bebê: 

má assistência ao parto e traumas de parto; oxigenação cerebral insuficiente; 

                                            
5 Vide anexo 2. 
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Prematuridade e baixo peso; Icterícia grave do recém-nascido; f) Fatores de Risco e 

Causas Pós-Natais que incidem do 30º dia de vida até o final da adolescência e 

podem ser: desnutrição, desidratação grave, carência de estimulação global; 

Infecções: meningoencefalites, sarampo e outras.  

Ressaltamos também como causas do retardo mental: e) Intoxicações 

exógenas (envenenamento): remédios, inseticidas, produtos químicos (chumbo, 

mercúrio). f) Acidentes: trânsito, afogamento, choque elétrico, asfixia, quedas, e 

outras. g) Infestações: neurocisticircose (larva da Taenia solium); h) Fatores 

ambientais e socioculturais: privação significativa de alimento e carinho, cuidado 

médico deficiente, gestação na adolescência. 

 

2.2. A DEFICIÊNCIA INTELECTUALDE ACORDO COMO DSM-5 E A CID-10 

 

Partindo dos estudos de Araújo e Lotufo Neto em “A nova classificação 

Americana para os Transtornos Mentais: o DSM-5” Os autores elucidaram algumas 

das principais mudanças no mesmo a fim de realizar um estudo comparativo entre a 

atual versão americana com o DSM-IV-TR. Segundo os autores, a história do 

Manual de Associação Psiquiátrica Americana (DSM) “viabiliza a comunicação entre 

profissionais fornecendo uma padronização da linguagem psiquiátrica e facilitando o 

diálogo entre as diferentes áreas” (ARAUJO; LOTUFO NETO, 2014, p. 70). 

Assim, visando fins estatísticos, em 1940, os EUA resolveram contabilizar 

através de um censo o número de idiotas/loucos objetivando registrar a frequência 

das patologias mentais, mas apenas no censo de 1880, as doenças foram 

catalogadas em sete grupos: mania, melancolia, monomania, paresia, demência, 

dipsomania e epilepsia. Anos mais tarde, o exército norte-americano com a 

Associação dos Veteranos desenvolveu uma das mais completas categorizações, 

momento que a Organização Mundial de Saúde (OMS) inclui uma sessão destinada 

aos transtornos mentais a CID-6, assim em 1953 a Associação Psiquiátrica 

Americana (APA) publica o seu primeiro manual de transtornos mentais direcionado 

a aplicação clínica. 

O DSM-II foi desenvolvido paralelemente com o CID-8 e publicado em 1968, 

similar ao DSM-I, trouxe poucas alterações. Em 1980, a APA publica a sua terceira 

edição e introduz importantes modificações que se manteve até a atual edição o 

DSM-5. A publicação do DSM-III-R, em 1987, trouxe correções e revisões. Assim, 
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com a proliferação de pesquisas, revisões bibliográficas e testes de campo, o 

manual sofreu outra revisão, publicada no ano 2000, devido ao aumento significativo 

de dados esta versão foi utilizada até o início de 2013 quando o DSM-5 foi 

publicado, em 18 de maio. 

A nova edição do DSM-5 rompe com o modelo multiaxial (dotado de vários 

eixos), pois “o objetivo da distinção era apenas o de estimular uma avaliação 

completa e detalhada do paciente” (Ibidem, p. 70), portanto, para o manual, a 

terminologia retardo mental equivale a Deficiência Intelectual (DI), sendo empregado 

de diferentes maneiras de acordo com áreas a que se destinam. A DI é uma 

síndrome neurodesenvolvimental, com início durante um período do 

desenvolvimento (do nascimento aos dezoito anos) e que inclui um prejuízo 

cognitivo, associado a um déficit adaptativo à autonomia do sujeito. 

Nota: O termo diagnóstico deficiência intelectual equivale ao diagnóstico da 
CID-11 de transtornos do desenvolvimento intelectual. Embora o termo 
deficiência intelectual seja utilizado em todo este Manual, ambos os termos 
são empregados no título para esclarecer as relações com outros sistemas 
de classificação. Além disso, uma Lei Federal dos Estados Unidos (Public 
Law 111-256, Rosa’s Law) substitui o termo retardo mental por deficiência 
mental e periódicos de pesquisa usam deficiência intelectual. Assim, 
deficiência intelectual é o termo de uso comum por médicos, educadores e 
outros, além de pelo público leigo e grupos de defesa dos direitos. (DSM-5, 
2014, p.17) 

Assim no DSM-5, a Deficiência Intelectual pertence ao grupo dos transtornos 

do neurodesenvolvimento que se manifestam bem cedo sendo caracterizado por 

“déficits que acarretam prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou 

profissional” (Ibidem, p. 72). Segundo o manual, causam “limitações muito 

específicas na aprendizagem ou no controle de funções executivas até prejuízos 

globais em habilidades sociais ou inteligência”, estas podem está “associada a 

alguma condição médica ou genética conhecida ou fator ambiental” (Ibidem, p. 74). 

Vejamos os critérios para o diagnóstico, similares a CID-10:  

Critério A: déficit das funções intelectuais (raciocínio, solução de problemas, 

planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e 

aprendizagem pela experiência confirmada tanto pela avaliação clínica quanto por 

testes de inteligência padronizados e individualizados). Critério B: Déficit das 

funções adaptativas (Déficits em funções adaptativas que resultam em fracasso para 

atingir padrões de desenvolvimento e socioculturais em relação à independência 
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pessoal e responsabilidade social) e Critério C: início dos déficits intelectuais e 

adaptativos durante o período do desenvolvimento. 

Na Classificação Internacional de Doenças – CID-10, a debilidade mental é o 

nível mais leve do retardo mental e recebe outras denominações como atraso 

mental leve, fraqueza mental, oligofrenia leve ou subnormalidade mental. Para o 

conceito de retardo mental(F70 – F79) o manual destaca: 

Parada do desenvolvimento ou desenvolvimento incompleto do 
funcionamento intelectual, caracterizados essencialmente por um 
comprometimento, durante o período de desenvolvimento, das faculdades 
que determinam o nível global de inteligência, isto é, das funções cognitivas, 
de linguagem, da motricidade e do comportamento social. O retardo mental 
pode acompanhar outro transtorno mental ou físico, ou ocorrer de modo 
independentemente. (CID 10, 2007, p. 361) 

Quantos aos níveis em ordem crescente de comprometimento para o retardo 

mental destacamos com a referência da CID 10 o F70.- Retardo mental leve com 

amplitude aproximada do QI entre 50 e 69 (em adultos, idade mental de 9 a menos 

de 12 anos), co-denominados de atraso mental leve, “debilidade mental”, fraqueza 

mental, oligofrenia leve, subnormalidade, mental leve; o F71- Retardo mental 

moderado com amplitude aproximada do QI entre 35 e 49 (em adultos, idade mental 

de 6 a menos de 9 anos) conhecido como atraso mental médio, oligofrenia 

moderada, subnormalidade mental moderada;  o F72.- Retardo mental grave com a 

amplitude aproximada de QI entre 20 e 40 (em adultos, idade mental de 3 a menos 

de 6 anos) que inclui atraso mental grave, oligofrenia grave, subnormalidade mental 

grave6. O F73.- Retardo mental profundo, apresenta QI abaixo de 20 (em adultos, 

idade mental abaixo de 3 anos). Devem ocorrer limitações graves quanto aos 

cuidados pessoais, continência, comunicação e mobilidade, inclui o atraso mental 

profundo, oligofrenia profunda, subnormalidade mental profunda e o F78.- Outro 

retardo mental (Ibidem, p. 362). Ambos os manuais admitem funcionamento 

intelectual abaixo da média, comprometimento no comportamento adaptativo e início 

anterior aos 18 anos. 

Os níveis de retardo mental são constatados a partir dos testes de inteligência 

que inicialmente estiveram muito relacionadas à vida escolar a partir das 

contribuições, como assinaladas no primeiro capítulo, de Alfred Binet e Théodore 

Simon, no início do século XX. Os testes tinham por objetivo mensurar a idade 

mental das crianças o que constitui até aos dias atuais, a medição do Quociente de 

                                            
6 Vide anexo 3. 
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Inteligência – QI. Os testes psicológicos auxiliam na determinação do nível de 

desenvolvimento e funcionamento intelectual.  

Uma medida de funcionamento adaptativo (incluindo a competência da 
criança em comunicação, habilidades da vida diária, socialização e 
habilidades motoras) é um pré-requisito quando um diagnóstico do retardo 
mental está sendo considerado (SADOCK; SADOCK, op. cit., p. 1233).  

Portanto os testes mais utilizados para bebês e pré-escolares segundo o 

Compêndio de Psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria clínica são “a 

Escala Infantil de Gesell, As Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil e o teste de 

Avaliação do Desenvolvimento Denver” (Ibidem, p. 1233). Já o teste de inteligência 

para crianças em idade escolar e adolescentes o mais utilizado é a “Escala 

Wechsler de Inteligência para Crianças (WISC-III-R)” (Ibidem, p. 1236). Outros 

testes também são recomendados pela AADID como o “(...) o Stanford-Binet-IV, a 

Kaufman Assesment Battery for Children” (CARVALHO; MACIEL, op. cit., p. 151), 

um organograma com outros testes encontra-se no anexo deste trabalho7. 

O DSM-5 traz uma contribuição importante quanto à aplicação dos testes de 

QI, uma vez que os mesmos não podem ser aplicados com a mesma probabilidade 

de leitura em escala mais inferiores de deficiência intelectual: 

Os vários níveis de gravidade são definidos com base no funcionamento 
adaptativo, e não em escores de QI, uma vez que é o funcionamento 
adaptativo que determina o nível de apoio necessário. Além disso, medidas 
de QI são menos válidas na extremidade mais inferior da variação desse 
coeficiente (DSM-5, op. cit., p.33). 

Assim, para um correto diagnóstico, os critérios psicométricos são 

considerados insuficientes para o mesmo, os níveis de gravidade devem ser 

pontuados a partir do funcionamento adaptativo8 do indivíduo. A tarefa do médico 

psiquiatra quanto ao diagnóstico é aplicar todos os critérios exigidos pelo manual e 

avaliar o grau de comprometimento e ajustamento da pessoa ao funcionamento 

adaptativo. Para o tratamento, as recomendações do médico podem “incluir, por 

exemplo, psicoterapia familiar e a mudança de escola (...) sua segurança é sempre 

uma consideração quando se planeja um conjunto de recomendações” (SADOCK; 

SADOCK, op. cit., p. 1237).  

                                            
7 Vide anexo 4. 
8 O comportamento adaptativo é definido como um “conjunto de habilidades conceituais, sociais e 
práticas adquiridas pela pessoa para corresponder às demandas da vida cotidiana” (LUCKASSON e 
cols., 2008, p.8 apud DE CARVALHO; MACIEL, 2003, p. 151) 



27 
 

A psiquiatria realiza toda esta triagem diagnóstica através da catalogação 

nosográfica de uma dada patologia, a fim de classificar uma dada doença dentro de 

seus padrões de medidas. Esta área do saber, geralmente culmina o processo 

investigatório, emitindo um laudo e prescrevendo uma dada medicação. O uso de 

cada remédio varia de acordo com as patologias apresentadas e graus de cada 

uma. 

 

2.3. A DEFICIÊNCIA MENTAL DE ACORDO COM A AADID (AAMR) E A CIF 

 

A Associação Americana de Deficiência Mental – AAMR, fundada em 1876 

com o nome de American Association on Mental Retardation, a partir de 1º de 

janeiro de 2007, “após intensa discussão, esta sigla deixou de existir e surgindo 

AADID, que significa American Association on Intellectual and Development al 

Disabilities, com tradução livre (...) Associação Americana de Deficiências Intelectual 

e de Desenvolvimento” (DEO; PEREIRA, 2012, p. 7). A AADID propõe um modelo 

de concepção multimensional, funcional e bioecológica da deficiência mental e 

apresenta a seguinte definição de retardo mental: “Deficiência caracterizada por 

limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento 

adaptativo, como expresso nas habilidades práticas, sociais e conceituais, 

originando-se antes dos dezoito anos” (LUCKASSON e cols., 2008 p.8 apud DE 

CARVALHO; MACIEL, op. cit., p. 150). 

A AADID produz conhecimento sobre do retardo mental, ela se constitui uma 

fonte importante por contemplar a pessoa da debilidade sob o ângulo da 

funcionalidade e não do déficit em si. Para que o diagnóstico aconteça, “é 

necessário que as limitações intelectuais e adaptativas, identificadas pelo 

instrumento de mensuração, sejam culturalmente significadas e qualificadas como 

deficitárias” (Ibidem, p.150). As autoras assinalam os parâmetros que servem de 

base para a aplicação do diagnóstico, de acordo com o manual da AADID são os (a) 

padrões de referência do meio circundante, em relação ao que se considera 

desempenho normal ou comportamento desviante; (b) a intensidade e a natureza 

das demandas sociais; (c) as características do grupo de referência, em relação ao 

qual a pessoa é avaliada, (d) a demarcação etária do considerado período de 

desenvolvimento, convencionada e demarcada nos dezoito anos (Ibidem, p.150). 
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Assim a AADID, explica a deficiência mental segundo cinco aspectos que 

estão relacionados à pessoa e sua funcionalidade no ambiente físico e social, ao 

contexto e as sistemas de apoio, bem como, a intensidade em que devem ser 

promovidos para a independência da pessoa. Considerando o artigo “Nova 

concepção de deficiência mental segundo a American Association on Mental 

Retardation - AAMR: sistema 2002” a concepção multidimensional da AADID 

apresenta como eixos a Dimensão I: habilidades Intelectuais (raciocínio, 

planejamento, solução de problemas, pensamento abstrato entre outros, enfiam as 

habilidades objetivas, utiliza em vez do QI, o desvio-padrão.); Dimensão II: 

comportamento Adaptativo (habilidades conceituais, sociais e práticas para 

corresponder às demandas da vida); Dimensão III: participação, interação e papéis 

sociais (participação na vida comunitária, nas interações sociais, e dos papéis 

vivenciados pela pessoa e a sua participação na comunidade em que vive); 

Dimensão V: contextos (considera as condições onde a pessoa vive, relacionando-

as com a qualidade de vida) (Ibidem, p. 150 -152). 

Para Carvalho e Maciel, a concepção funcional do modelo de avaliação da 

deficiência proposto pela AADID reforça uma rede de apoios que “são identificados 

como mediadores entre o funcionamento do sujeito e as cinco dimensões” (Ibidem, 

p. 152), quando bem aplicados os apoios desempenham papel essencial na forma 

como a pessoa vivencia as suas demandas, também auxiliam no estímulo de 

desenvolvimento e na aprendizagem das pessoas ao longo da vida. 

Eles podem ser (a) intermitentes, ou seja, episódicos, aplicados em 

momentos de crise; (b) limitados, para apoiar pequenos períodos de curta duração e 

(c) extensivos, caracterizados por regularidade e periodicidade, como escolas, 

trabalho, lar, sem limitações de temporalidade e (d) pervasivos, são constantes, 

estáveis e de alta intensidade, disponibilizados em diversos ambientes, por toda a 

vida (Ibidem). Poderíamos enfatizar para este contexto a concepção sócio-histórica 

de Vygotsky, principalmente a zona de desenvolvimento proximal, ao considerar a 

independência que o sujeito pode atingir quando assistido em sua limitação. Nas 

palavras de Vygotsky, a definição de Zona de Desenvolvimento Proximal é 

compreendida como: 

(...) a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
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sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
eficazes (VIGOTSKI, 2011, p.3). 

A perspectiva sócio-histórica abre possibilidades para uma visão baseada em 

novos modelos de mensurar a deficiência intelectual, distinta de bases quantitativas, 

porém com uma amplitude histórica e pautada em vários eixos que contemplem 

funcionamento do indivíduo em diferenciadas áreas do conhecimento auxiliando-o 

em seu déficit a partir de uma rede de apoios que influenciem o indivíduo numa 

dinâmica exterior para o desenvolvimento interno das funções cognitivas, seriam as 

interações sociais. 

Em contrapartida, a OMS- Organização Mundial de Saúde publica em 2001 a 

sua versão que ultrapassa a visão médica, a CIF – Classificação Internacional de 

Funcionalidades. Poderíamos dizer que a proposta da CIF seria de um caráter mais 

amplo, biopsicossocial e favorecedor para as pessoas com deficiência intelectual.  

A CIF pertence à “família” das classificações internacionais desenvolvida 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para aplicação em vários 
aspectos da saúde. A família de classificações internacionais da OMS 
proporciona um sistema para a codificação de uma ampla gama de 
informações sobre saúde (e.g. diagnóstico, funcionalidade e incapacidade, 
motivos de contacto com os serviços de saúde) e utiliza uma linguagem 
comum padronizada que permite a comunicação sobre saúde e cuidados de 
saúde em todo o mundo, entre várias disciplinas e ciências (CIF, 2004, p.7) 

Este modelo visualiza a funcionalidade e a incapacidade dentro de situações 

estabelecidas por certos contextos, além de favorecer meios para o 

desenvolvimento permanente das pessoas com deficiência intelectual. 

Entre os objetivos aos quais a CIF se propõe para a igualdade de 

oportunidades encontram-se “proporcionar uma base científica para a compreensão 

e o estudo dos determinantes da saúde, dos resultados e das condições 

relacionadas com a saúde” (Ibidem, p. 9) com intenção de disseminar esta base e, 

também, “permitir a comparação de dados entre países, entre disciplinas 

relacionadas com os cuidados de saúde, entre serviços, e em diferentes momentos 

ao longo do tempo” (Ibidem, p. 9). Podemos encontrar outros objetivos, mas o 

caráter de unidade quanto à produção acadêmica expressa o desejo de lançar luzes 

acerca da melhor maneira de se trabalhar a deficiência intelectual. 

Quanto aos fins a que se destina, desde a sua versão experimental, em 1980, 

podemos salientar a finalidade de ser uma ferramenta estatística (coletar/registro de 

dados); ser uma ferramenta na investigação (mensuração da qualidade de vida/ 

fatores ambientais) e também uma ferramenta clínica (avaliar necessidades/aptidões 
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e compatibilizar tratamentos com as condições específicasà reabilitação). A CIF 

trabalha em caráter de rede envolvendo setores como “seguros, segurança social, 

trabalho, educação, economia, política social, desenvolvimento de políticas e de 

legislação em geral e alterações ambientais” (Ibidem, p. 9).  

A relevância do âmbito da CIF quanto ao seu caráter de funcionalidade 

humana é muito importante, ela se organiza em duas partes: Parte I: Funcionalidade 

e Incapacidade, subdividida em (a) partes do corpo e estrutura do corpo e (b) 

Atividades e participação e Parte II: Fatores Contextuais que se subdividem em (a) 

Fatores Ambientais e (b) Fatores pessoais. 

Os componentes de Funcionalidade e da Incapacidade da CIF podem ser 
expressos de duas maneiras. Por um lado, eles podem ser utilizados para 
indicar problemas (e.g. incapacidade, limitação da actividade ou restrição de 
participação designadas pelo termo genérico deficiência); por outro lado, 
eles podem indicar aspectos não problemáticos (i.e. neutros) da saúde e 
dos estados relacionados com a saúde resumidos sob o termo 
funcionalidade) (Ibidem, p.12). 

Para uma visão mais sintética e ao mesmo tempo global da CIF, está 

disponibilizado em anexo um quadro geral onde é possível apreciar a estrutura 

básica desta classificação, bem como as partes que a integram9. Anexada também 

se encontra uma matriz de informação para estabelecer os domínios dos 

componentes e atividades acerca das áreas vitais quanto à sua funcionalidade10. 

No próximo capítulo veremos a contribuição da Psicanálise à temática da 

debilidade mental, seus sintomas e a direção do tratamento. 

 

  

                                            
9 Vide anexo 5. 
10 Vide anexo 6. 
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CAPÍTULO III 

3. A DEBILIDADE MENTAL NA PERSPECTIVA DA PSICANÁLISE 

 

No primeiro capítulo vimos que as contribuições de Pinel abriram um novo 

campo de saber. A partir deste momento, o médico foi introduzido no espaço asilar e 

trouxe contribuições efetivas que culminaram com a prática clínica da psiquiatria e a 

descrição nosológica dos sintomas. Em sentido análogo, podemos afirmar que de 

maneira notável Freud inaugura uma nova época, suas descobertas lançam luzes 

até os dias atuais, é o inconsciente que dita a regra levando-nos a pensar/atuar na 

clínica psicanalítica. Se nos asilos onde se tratavam os doentes mentais a proposta 

era uma resposta, um sentido, com Freud, o não-sentido ganha destaque para 

compreender como se dá o sofrimento humano. E se hoje a medicação é usada 

para silenciar os pacientes, a partir da psicanálise, a associação livre os liberta e dá 

voz ao inconsciente! 

Assim, neste último capítulo abordaremos a contribuição da psicanálise à 

clínica da debilidade mental retomando algumas questões expressas por Maude 

Mannoni quanto à posição do sujeito frente ao grande Outro, e também diferenciar a 

debilidade mental da psicose, não como uma estrutura, mas como uma posição do 

sujeito. Questões sobre como se apresenta o sintoma para a psicanálise, se a 

debilidade mental é uma estrutura ou uma defesa serão fundamentos que 

permearão o escopo deste capítulo.  

Com as contribuições de Mannoni, a psicanálise dá um salto na concepção da 

debilidade mental, por isso podemos fazer uma leitura de suas contribuições a 

clínica, bem como traçarmos um paralelo com autores que se propuseram a abordar 

o tema, a partir desse referencial teórico, entre os quais destacamos Daniele Rosa 

Sanches e Elisabeth da Rocha Miranda. 

 Para a fundamentação teórica deste capítulo usaremos os artigos de 

Elisabeth da Rocha Miranda – “Debilidade mental e estrutura clínica” (2002), o artigo 

“Debilidade mental: o patinho feio da clínica psicanalítica” (2010) de Daniele Rosa 

Sanches e Manoel Tosta Berlinck, e também de Daniele Rosa Sanches, o artigo - 

“Debilidade mental e Clínica Psicanalítica” (2006), o artigo de Vanda Basso 

Manhozo - “Debilidade mental e clínica lacaniana” (2008) e o artigo de Pedro Moacyr 

C. Brandão Junior – “Um bebê no CAPSI: uma clínica possível” (2009). Alguns livros 

serão referenciados como “As Estruturas Clínicas e a Criança”, de Yolanda Mourão 
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Meira (2004), “As 4 + 1 Condições da análise” (1991), de Antonio Quinet e “A 

Criança, sua “Doença” e os Outros” (1999), de Maud Mannoni. 

Yolanda Mourão Meira, em “As estruturas clínicas e a criança” se propõe a 

responder as questões acerca da criança e seu sintoma, bem como traçar um 

paralelo entre o sintoma da criança e o fantasma dos pais e a direção do tratamento. 

Questões como o outro da histérica, perversão na infância e a estrutura e a criança 

são assuntos abordados com maestria pela autora. Em “A criança e o sintoma”, 

somos inquietados pelo questionamento proposto por Meira (2004, p. 21) a respeito 

de “Como as crianças chegam aos nossos consultórios (...)”. Ao discorrer o texto 

para responder a pergunta somos encaminhados pelo universo da psicanálise e de 

sua estruturação. A autora traz a explicação de sintoma, o papel do inconsciente, o 

Édipo e a castração e o fundamento das estruturas, modos particulares que cada um 

responde ao desejo do Outro. 

Assim, o que verificamos na prática cotidiana do atendimento a essas 

crianças é que elas chegam ao consultório levadas por seus pais e a queixa inicial 

geralmente tem relação com a escola, aprendizagem ou o comportamento dos 

filhos. Para Meira (op. cit., p. 21), na chegada ao consultório os pais são como 

“muletas” que proporcionam a chegada da criança porque o sintoma do filho os 

incomoda. Então como o analista trabalha o sintoma? Em “Fantasias Histéricas e 

sua relação com a bissexualidade” e “Algumas Observações Gerais sobre os 

Ataques Histéricos”, Freud ([1908/1909] 1972) pontua algumas contribuições sobre o 

sintoma, entre estas, a de que a autossatisfação é um atributo essencial em 

processos normais ou patogênicos e de que não há uma proposta para suprimir o 

sintoma, pois este traz a marca do inconsciente, que é o mecanismo que conduz a 

psicanálise e direciona o tratamento. Há ainda outra função do sintoma de 

fundamental importância, a proteção quanto a um sofrimento maior por parte da 

criança. 

Partimos do sintoma para pontuar o grande Outro e o papel deste na vida da 

criança, que logo ao nascer é incapaz de sobreviver sozinha, por isso é cuidada por 

alguém que lhe assegure a sobrevivência e a introduza na Cultura, inicialmente, este 

Outro toma a forma de mãe, porém num dado período da vida, a criança descobre 

que este Outro não é absoluto, que lhe falta algo; assim a maneira como cada 

pessoa vai se deparar com esta falta evidencia o tipo de estrutura psíquica, pelas 

diferentes posições frente ao desejo do Outro. 
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Meira, pautada em Freud, define que “o sintoma é um sinal e um substituto de 

uma satisfação pulsional que permaneceu recalcada, isto é, fora da consciência” 

(Meira, op. cit, p. 22), quando a satisfação pulsional é proibida, ocasiona angústia e 

as defesas são acionadas, este conflito interdita a satisfação e surge o sintoma que 

busca uma conciliação entre a satisfação pretendida e o que a interdita. Essa 

satisfação não é o mesmo que felicidade, ela inclui desprazer e muito sofrimento, é 

apenas um mecanismo psíquico do qual as pessoas não se dão conta, é 

inconsciente. 

Diante do exposto, cabe ressaltar que o diagnóstico deve assinalar como se 

situa o desejo na relação pais/filhos e o que há de estreito neste relacionamento 

criança, pais e sintoma, considerando a seguinte questão: “À situação na qual os 

pais desejam que os filhos completem alguma coisa que falte a eles: que o filho seja 

o falo” (Ibidem, p. 27). Por falo compreendemos o objeto que nos completaria, é um 

lugar vazio para o qual, há sempre uma busca. Que lugar a criança ocupa na 

fantasia dos pais, é uma pergunta fundamental para compreendermos a dinâmica de 

cada caso. 

Diante do encontro com o desejo do Outro o sujeito criança interroga o que é 

que o outro quer de mim? Começa a pensar na questão do desejo, condição 

essencial para a estruturação psíquica, a relação do sujeito com a falta, com a 

castração. Estamos diante do Édipo que serve de pilar para a sustentação psíquica 

e para o papel no ser falante diante da linguagem, determinando a relação de cada 

um com a mesma. Assim, quando o psicótico se depara com a falta do Outro, 

coloca-se como aquele que vai completá-lo, rejeitando a castração, sendo o seu 

falo. Já o perverso, desmente a castração atribuindo o falo à mãe; o neurótico se 

comporta de modo bem diferente, submete-se à castração e ao Édipo e faz uso do 

recalque mantendo afastado da consciência o que pode lhe ocasionar sofrimento. 

Co-relacionando a debilidade com a elucidação da estrutura psíquica e seus 

desdobramentos na clínica com crianças, pontuemos como se realiza o diagnóstico 

na psicanálise e qual a sua importância para a condução do tratamento. Para Quinet 

(1991, p. 14), “as entrevistas preliminares são iguais à análise, implicando que 

entrevistas são diferentes da análise”, estas se constituem um tempo próprio onde o 

sujeito pode elaborar a sua demanda e o analista relançar o discurso do analisante, 

a fim de dividi-la em tempo de iniciá-la e conclui-la, de acordo com sua decisão, 

transformando-as de ensaio analítico para análise propriamente dita. De acordo 
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como autor, as entrevistas preliminares é um tempo lógico, e não cronológico onde 

são distribuídas três funções: a 1ª - A Função Sintomal, momento no qual o paciente 

elabora uma queixa que se transforma em uma demanda endereçada ao analista – 

o seu o sintoma. 

A 2ª – A Função Diagnóstica, momento propício para o diagnóstico diferencial 

do paciente, a fim de direcionar a análise. O diagnóstico diferencial é realizado 

através do registro simbólico, é neste que se elaboram/articulam as principais 

questões na vida do sujeito (sexo, procriação, morte, paternidade) e onde se dá a 

travessia do Complexo de Édipo, assim pelo registro simbólico, conferimos os três 

modelos de negação do Édipo, ou seja, a negação da castração do Outro, que 

correspondem às três estruturas clínicas: neurose, psicose e perversão. Diante do 

exposto, merece destacar que “o diagnóstico só tem sentido se servir de orientação 

para a condução da análise” (Ibidem, p. 18). 

E finalmente, onde ocorre a 3ª e última etapa, - A Função Transferencial, que 

emerge como a própria entrada em análise, o sujeito é vinculado a um saber, ao 

saber do analista que detém conhecimento para auxiliá-lo em sua demanda de 

amor. Nas palavras de Quinet, “a transferência não é, portanto, uma função do 

analista, mas do analisante. A função do analista é saber utilizá-la” (Ibidem, p. 26). 

Para Mannoni (1999), em se tratando de análise com crianças, seria 

conveniente “interrogar-se, de início, a respeito deste outro em nós - ou seja, 

conseguir determinar o que nos define em relação à criança de que tratamos” 

(Ibidem, p. 186). Seria importante nos situar neste discurso através da escuta da 

criança e dos pais.  

A autora, ao tratar a questão da debilidade mental revisita a criança selvagem 

de Averyon, através da experiência de Itard. A história real é retratada no filme 

francês “O garoto selvagem” (L’enfant sauvage), dirigido em 1969 por François 

Truffaut, que narra à história de um garoto entre 11 e 12 anos que fora encontrado 

em 1797, na floresta de Averyon, ao sul da França. No momento que fora capturado, 

andava como um quadrúpede e tinha hábitos antissociais, demonstrava um 

embotamento acerca de seus sentimentos e evidenciava pouco interesse por sua 

existência.  

Vivendo como um animal selvagem, o garoto não sabia andar, falar ou 
expressar-se compreensivelmente, o que denotava o seu ínfimo contato 
com a raça humana, fato este que, posteriormente, reforçaria a tese de que 
o menino teria sido abandonado por seus progenitores com idade entre 4 ou 
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5 anos, tendo sido capaz de sobreviver e, ao mesmo tempo, sublimar 
quaisquer influências sociais que, porventura, houvesse recebido.   
(...) Pinel concluiu que o garoto selvagem teria sido abandonado justamente 
por apresentar alto grau de demência, de modo a não sugerir qualquer 
possibilidade de reabilitação e educação. 
O filme enfatiza, no entanto, o empenho do jovem médico Jean Marc 
Gaspard Itard, curiosamente discípulo de Pinel, em angariar a guarda do 
garoto e comprovar a sua teoria de que o menino selvagem poderia ser 
educado e reintegrado à sociedade, já que, a seu ver, ele tão-somente 
carecia do convívio social e de métodos particulares para desenvolver suas 
capacidades humanas (PEREIRA; GALUCH, 2012, p. 554-555) 

Segundo Mannoni, o erro de Itard foi impor ao débil sua visão de mundo e 

fazê-lo entrar no universo da palavra. “O objetivo de Itard é mostrar quais são os 

recursos da pedagogia (...) basta-lhe obter um tipo de adestramento superior para 

que se mostre satisfeito” (MANNONI, op. cit, p. 199). Victor, o selvagem de Averyon, 

é tomado de cuidados e torna-se alvo das medidas reeducativas, porém não se 

encontra em condições de articular ainda a sua demanda de amor, fato que angustia 

o médico.  

O estado de Victor é sofrido e nesta pequena ilustração análoga encontramos 

a relação mãe-filho deficiente intelectual, uma espécie de rejeição da criança ao 

Outro. O que encontramos é um adulto angustiado pela falta de demanda da criança 

quando tudo o que deseja é encontrar na mesma um desejo. Durante o texto, 

Mannoni nos pontua que embora Itard consiga que a criança utilize a linguagem, é a 

demanda que ele continuar a exigir, gerando o adestramento, assim além da 

reeducação devemos considerar uma mensagem a ser ouvida, de uma demanda 

interior, inconsciente. 

Há neste relato do selvagem de Averyon muito preconceito em detrimento da 

confiança na natureza humana, a escuta clínica deve nos permitir despir de nossa 

autossuficiência para acolher uma demanda de amor, a mesma não terá êxito se 

não começar a nos questionar e as nossas implicações com o tratamento da 

criança.  

 

3.1. A FALA: MARCADOR ESTRUTURAL 

 

O caso relatado por Mannoni da criança selvagem de Averyon esclarece a 

busca por um discurso coeso/desejante por parte de Itard à criança, porém a mesma 

não corresponde ao médico, por reproduzir um discurso aleatório aos seus próprios 

desejos, denota alguém que foi adestrada e educada de acordo a simular situações/ 
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desejos, ou seja, refletir o pensamento de outras pessoas, alheia ao seu próprio 

querer. Diante da questão intrigante e crucial da fala, que marca a entrada no Édipo 

e questões que permeiam toda a nossa vida, no artigo “Debilidade mental: o patinho 

feio da clínica psicanalítica”, de Sanches e Berlinck (2010) examinamos alguns 

signos utilizados para a caracterização do sujeito débil, entre os vocábulos 

destacamos: “reproduz a fala como se fossem suas”, “falas prontas, genéricas”, 

“propaga a fala sem toque de individualismo”, “compra de modo cego o que outros 

falam”, “uso extremamente cego que o sujeito faz da linguagem”, “acolhe os dizeres 

do outro como verdades absolutas”, “não consegue extrair desses dizeres o sentido 

de suas entrelinhas”, “estranho uso inequívoco da linguagem”, e “submissão do 

sujeito à fala e ao saber alheios de forma muito radical”. 

 A psicanálise não nega o fator orgânico, contudo em todos os casos de 

retardamento mental, ela visa apenas contribuir dando a palavra a todo ser falante, 

todo sujeito é atravessado por angústias e apelos; busca apenas ser ouvido numa 

relação com o Outro. Segundo os autores, a debilidade mental é um fenômeno de 

origem psíquica, onde o sujeito revela uma relação de dependência ao Outro, 

funcionando sempre a partir das demandas alheias. 

Os autores citados levantam duas questões que se constituem problemas à 

clínica, o primeiro seria o reconhecimento desta própria manifestação clínica que é a 

debilidade mental, e o segundo desafio, o problema do erro diagnóstico, que 

geralmente confunde o débil com o psicótico, devido à fala não metaforizável 

aludindo quanto ao diagnóstico de psicose, algumas vezes precipitado. Mannoni 

ratifica que “através do seu discurso, fala de si mesmo ao Outro, de maneira 

mentirosa, patética, morna ou vazia, pouco importa (...)” (MANNONI, op. cit., p.203) 

Ao discorrer seu texto, Sanches e Berlinck (2010) revisitam Elisabeth da 

Rocha Miranda que no ano de 2002 investigou o tema através da tese "Debilidade 

mental e estruturas clínicas", pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a 

mesma é disponibilizada no Campo Lacaniano do Rio de Janeiro. Seu texto traz 

contribuições clínicas que revelam a debilidade mental nas estruturas neuróticas, 

psicóticas e perversas. Vejamos as considerações da autora: 

A debilidade mental é uma posição do sujeito frente à falta apreendida por 
ele na relação especular com o Outro primordial e pode ocorrer nas três 
estruturas, uma vez que estas são determinadas pelo significante. Na 
neurose, a posição imaginária manteria a relação especular com a mãe, 
sustentando um 'não quero saber que eu e mamãe não somos um'. Na 
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psicose e na perversão, seria a máscara última antes do desvelamento da 
estrutura (MIRANDA, 2002, p.39). 

Cabe ressaltar que em todas as literaturas consultadas há uma preocupação 

quanto à cautela do diagnóstico diferencial, principalmente para não fazer da 

debilidade mental uma correlata da psicose, por isso, os psicanalistas devem estar 

atentos a esta “máscara” que é a própria debilidade mental e que infere 

características a cada estrutura através do modo próprio de falar e reproduzir os 

discursos alheios.  

Como então distinguir o sujeito débil do psicótico? Para Miranda o que funda 

esta diferença tem relação com a holófrase, que ocorre tanto na psicose quanto para 

a debilidade, porém com sutis diferenças “(...) encontramos o sujeito reduzido (...) 

tanto na psicose como fenômeno psicossomático ou na debilidade, existe um ponto 

em comum (...) que o sujeito pode vir a ocupar: a holófrase” (MIRANDA, op. cit., 

p.34).  

Manhozo, a partir do Seminário 11 de Lacan escreve que “Holófrase é um 

termo da linguística onde uma palavra condensa a estrutura de uma frase, acontece 

tanto nos casos de debilidade quanto em casos de psicose” (MANHOZO, 2011, p.3), 

Lacan substitui o termo “fusão dos corpos” adotado por Mannoni, pela “fusão dos 

significantes”. Na holófrase, o par S1-S2 corresponde a uma forma gráfica de 

redução da cadeia dos significantes. Para Brandão Junior “O primeiro significante, 

S1, representa o sujeito para um outro significante, S2, o sujeito é representado pelo 

representante binário (...) o desejo reside nos intervalos entre os dois significantes 

primordiais, é sempre o desejo do Outro” (BRANDÃO JUNIOR, 2009, p.353), 

Assim, Manhozo remete a holófrase a um impasse onde se vê a solidificação 

da cadeia S1-S2, “sem intervalo necessário para que o significante represente o 

sujeito para o outro significante, trazendo como consequência a ausência da 

dimensão metafórica” (Ibidem, p. 3). Assim, de acordo com Sanches, o efeito do par 

S1-S2, na psicose é a certeza psicótica, já o efeito deste mesmo par na debilidade é 

a posição do sujeito frente ao Outro. “Na psicose, a holófrase se dá pela não 

operação da metáfora paterna (...) e na debilidade se dá por estar o sujeito 

determinado como objeto a do fantasma materno” (SANCHES, 2006).  

Consideramos como relevante para a diferenciação da psicose para a 

debilidade, na escuta clínica a holófrase, que na psicose se confirma pela não 

operação da metáfora paterna, o que determina uma estrutura, quanto à debilidade, 



38 
 

esse sujeito que é submetido à demanda e ao desejo do outro, portanto não é uma 

estrutura psicótica, distanciando-a da relação com o sintoma: “(...) Logo a debilidade 

também não é sintoma; ela está na ordem do fenômeno, como último recurso antes 

do desvelamento da estrutura (MIRANDA, op. cit., p. 24)”. 

Podemos ainda nos questionar, se a debilidade mental não é uma estrutura, 

não é um sintoma, mas sim uma “máscara” que esconde uma estrutura, 

consequentemente nos vem à pergunta, “Mas para quê?”, a própria Sanches (op. 

cit.) nos responde, “para evitar seus efeitos”. Ao concluir sua pesquisa cita que 

desde Freud tudo que tem a função de evitar algo é entendido como defesa. Com 

esta consideração lança uma inquietação acerca de abrir uma porta para construir a 

partir deste fenômeno novas elaborações metapsicológicas sobre a debilidade 

mental. 

Cabe ressaltar que importantes autores também se propuseram a escrever 

sobre o assunto, porém foi dispensável referenciá-los por se tratarem de pesquisas 

que necessitam de um tempo maior para leitura e de cuidadosa revisão bibliográfica 

e conceitual. Manifesto o desejo de prosseguir quanto a este objetivo, em tempo 

mais oportuno, a fim de considerar a leitura dos autores: Angela Vorcaro, Aline 

Cristina Rosa e Natália Sardenberg e o livro de Ana Lydia Santiago “A inibição 

intelectual na psicanálise” a fim de traçar comparações entre os mesmos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa procuramos analisar a debilidade mental nas perspectivas da 

psiquiatria e da psicanálise, bem como seus principais avanços, entraves e 

projeções. Os conceitos, diagnósticos e tratamentos apresentados elucidam 

avanços na compreensão do conceito em ambas as abordagens. 

Apesar dos avanços registrados na psiquiatria, principalmente pelos novos 

manuais DSM-5 e CIF pontuamos uma preocupação por registrar um sujeito, que 

embora visualizado sobre a ótica deficitária, passa a ser contemplado por uma 

amplitude mais holística, a partir de uma concepção multidimensional através de 

sistemas de apoios contextualizados. Sabemos que é de responsabilidade da 

psiquiatria localizar uma patologia utilizando de um quadro nosográfico, os 

instrumentos mensuráveis e quantificados também são utilizados como os testes 

psicométricos de inteligência e as escalas de comportamento adaptativo. 

Para estes manuais, o foco permanece na perspectiva das limitações, por 

isso, a necessidade de mensurar a inteligência e definir os variados níveis do retardo 

mental, a fim de laudar o paciente e em decorrência disto, medicá-lo. Percebemos 

que o foco ainda reside na doença e nos seus sintomas sendo pouco considerado o 

contexto social, cultural e econômico dos pacientes com retardo mental; isto é, o 

objetivo central ainda é conhecer para prever e controlar, através da medicação. 

Construções causais são explicações que surgem a partir deste 

comportamento psiquiátrico, respostas do tipo “não aprende porque tem um grau de 

retardo”, “tem deficiência mental, por isso não consegue fazer nada” ou ainda 

subestimar a criança em detrimento de uma visão deficitária são atitudes 

inadequadas e preconceituosas que configuram um paradigma de uma visão 

reducionista. 

Segundo Deo e Pereira (2012, n.p.), “atualmente constatou-se que a 

deficiência intelectual está melhor conceituada pela Associação Americana de 

Deficiências Intelectual e do Desenvolvimento (AADID)”, pois  ela relaciona os níveis 

de comprometimento intelectual e do comportamento adaptativo como condição 

para a avaliação, o diagnóstico e a classificação das intervenções coerentes e 

eficientes para corresponder a funcionalidade da pessoa com deficiência intelectual,. 

“Entendendo como ponto de partida e nunca de chegada para tal intervenção” 

(Ibidem). 
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Podemos afirmar com toda segurança que em detrimento dos manuais da 

CID 10 e o DSM-5, que são mais normativos, focados no déficit cognitivo e na 

mensuração do quociente de inteligência, os manuais da AADID e da CIF trazem 

uma questão interventiva pautada em dimensões de apoios e estratégias de 

atendimento, visualizando o desempenho de habilidades. 

Por outro lado, podemos pontuar de acordo com a psicanálise, que a 

debilidade mental é uma condição de assujeitamento ao outro, contudo nem sempre 

está presente no paciente diagnosticado com retardo mental pelos testes de QI – 

Quociente de Inteligência ou neurológicos, porém “é fato clínico que muitos 

pacientes com lesões ou síndromes (...), apresentam-se psiquicamente débeis“. 

(SANCHES; BERLINCK, 2010, p. 269) 

A psicanálise traz ricas contribuições quando nos leva a reflexão quanto à 

forma como esses sujeitos são tratados, como predestinados, sempre submetidos a 

demandas dos Outros, de maneira a “abdicar de suas próprias escolhas e de 

executar o próprio desejo, tornando-se difícil escapar da debilidade” (Idem). 

Sanches e Berlinck (2010) esclarecem pautados em Mannoni (1999) que o 

débil deveria ganhar um “lugar ao sol”, um lugar na escuta clínica. É importante 

ressaltar que na busca metapsicológica os autores não têm um consenso entre si, 

Miranda (2002), discorda de Santigo (2007), quanto ao termo inibição por configurar-

se diferente de debilidade: 

A inibição intelectual não se confunde com a debilidade: a inibição é uma 
limitação normal das funções do EU, seja por precaução ou por 
empobrecimento de energia. Sabemos que uma inibição muito precoce 
pode levar o sujeito a agir de forma débil quanto ao conhecimento e, até 
mesmo, ao saber. Contudo, a debilidade de que se trata – a que se 
caracteriza por uma posição subjetiva – diz respeito ao desejo; assim, o que 
está comprometido não é tão somente o EU (MIRANDA, op. cit., p.22). 

“A inibição remeteria, portanto, a uma manobra evocada por um saber 

inconsciente. Já a debilidade mental (...) parece se expressar como a 

impossibilidade de acessar o saber inconsciente” (SANCHES; BERLINCK, op. cit., p. 

270). Finalmente os autores nos convidam a não considerar a debilidade como uma 

“filha bastarda” ou um “patinho feio”, “a ser rejeitada por ter sua origem em outro 

campo de estudos (a psiquiatria)” (Ibidem, p. 270) e a escutar a debilidade mental 

não como uma correlata da e outras condições já existentes. 
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ANEXO 1 

 

DECLARAÇÃO DE MONTREAL SOBRE A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

06 DE OUTUBRO DE 2004 

 

Montreal – Canadá     OPS/OMS 

 

TRADUÇÃO: Dr. Jorge Márcio Pereira de Andrade (www.defnet.org.br). Novembro de 2004. 

 

Afirmando que as pessoas com deficiências intelectuais, assim como os demais 

seres humanos, têm direitos básicos e liberdades fundamentais que estão 

consagradas por diversas convenções, declarações e normas internacionais; 

 

Exortando todos os Estados Membros da Organização dos Estados Americanos 

(OEA) que tornem efetivas as disposições determinadas na Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Pessoas com Deficiências; 

 

Aspirando reconhecer as desvantagens e barreiras históricas que as pessoas com 

deficiências intelectuais têm enfrentado e, conscientes da necessidade de diminuir o 

impacto negativo da pobreza nas condições de vida das pessoas com deficiências 

intelectuais; 

 

Conscientes de que as pessoas com deficiências intelectuais são frequentemente 

excluídas das tomadas de decisão sobre seus Direitos Humanos, Saúde e Bem-

Estar, e que as leis e legislações que determinam tutores e representações legais 

substitutas foram, historicamente, utilizadas para negar a estes cidadãos os seus 

direitos de tomar suas próprias decisões; 

 

Preocupados por que a liberdade das pessoas com deficiências intelectuais para 

tomada de suas próprias decisões é frequentemente ignorada, negada e sujeita a 

abusos; 

 



44 
 

Apoiando o mandato que tem o Comitê Ad Hoc das Nações Unidas (ONU) em 

relação à formulação de uma Convenção Internacional Compreensiva e Integral para 

Promover e Proteger os Direitos e a Dignidade das Pessoas com Deficiências; 

 

Reafirmando a importância necessária de um enfoque de Direitos Humanos nas 

áreas de Saúde, Bem-Estar e Deficiências; 

 

Reconhecendo as necessidades e as aspirações das pessoas com deficiências 

intelectuais de serem totalmente incluídos e valorizados como cidadãos e cidadãs tal 

como estabelecido pela Declaração de Manágua (1993); 

 

Valorizando a significativa importância da cooperação internacional na função de 

gerar melhores condições para o exercício e o pleno gozo dos direitos humanos e 

das liberdades fundamentais das pessoas com deficiências intelectuais; 

 

Nós pessoas com deficiências intelectuais e outras deficiências, familiares, 

representantes de pessoas com deficiências intelectuais, especialistas do campo 

das deficiências intelectuais, trabalhadores da saúde e outros especialistas da área 

das deficiências, representantes dos Estados, provedores e gerentes de serviços, 

ativistas de direitos, legisladores e advogados, reunidos na Conferência 

Internacional sobre Deficiência Intelectual, da OPS/OMS (Organização Pan-

americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde), entre os dias 05 e 06 de 

outubro de 2004, em Montreal, Canadá, JUNTOS  

 

DECLARAMOS QUE: 

 

1. As Pessoas com Deficiência Intelectual, assim como outros seres humanos, 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

2. A deficiência intelectual, assim outras características humanas, constitui parte 

integral da experiência e da diversidade humana. A deficiência intelectual é 

entendida de maneira diferenciada pelas diversas culturas o que faz com a 

comunidade internacional deva reconhecer seus valores universais de 

dignidade, autodeterminação, igualdade e justiça para todos. 
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3. Os Estados têm a obrigação de proteger, respeitar e garantir que todos os 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais e as liberdades das 

pessoas com deficiência intelectual sejam exercidos de acordo com as leis 

nacionais, convenções, declarações e normas internacionais de Direitos 

Humanos.  Os Estados têm a obrigação de proteger as pessoas com 

deficiências intelectuais contra experimentações científicas ou médicas, sem 

um consentimento informado, ou qualquer outra forma de violência, abuso, 

discriminação, segregação, estigmatização, exploração, maus tratos ou 

castigo cruel, desumano ou degradante (como as torturas). 

4. Os Direitos Humanos são indivisíveis, universais, interdependentes e inter-

relacionados. Consequentemente, o direito ao nível máximo possível de 

saúde e bem-estar está interconectado com outros direitos fundamentais, 

como os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais ou outras 

liberdades fundamentais. Para as pessoas com deficiências intelectuais, 

assim como para as outras pessoas, o exercício do direito à saúde requer a 

inclusão social, uma vida com qualidade, acesso à educação inclusiva, 

acesso a um trabalho remunerado e equiparado, e acesso aos serviços 

integrados da comunidade. 

5. A. Todas as pessoas com deficiências intelectuais são cidadãos plenos, 

iguais perante a lei e como tais devem exercer seus direitos com base no 

respeito nas diferenças e nas suas escolhas e decisões individuais. B. O 

direito a igualdade para as pessoas com deficiência intelectual não se limita à 

equiparação de oportunidades, mas requerem também, se as próprias 

pessoas com deficiência intelectual o exigem, medidas apropriadas, ações 

afirmativas, adaptações ou apoios. Os Estados devem garantir a presença, a 

disponibilidade, o acesso e utilização de serviços adequados que sejam 

baseados nas necessidades, assim como no consentimento informado e livre 

destes cidadãos e cidadãs.  

6. A. As pessoas com deficiências intelectuais têm os mesmos direitos que 

outras pessoas de tomar decisões sobre suas próprias vidas. Mesmo que 

algumas pessoas possam ter dificuldades de fazer escolhas, formular 

decisões e comunicar suas preferências, elas podem tomar decisões 

acertadas para melhorar seu desenvolvimento pessoal, seus relacionamentos 

e sua participação nas suas comunidades. Em acordo consistente com o 
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dever de adequar o que está estabelecido no parágrafo 5 B, as pessoas com 

deficiências intelectuais devem ser apoiadas para que tomem suas decisões, 

as comuniquem e estas sejam respeitadas. Consequentemente, quando os 

indivíduos têm dificuldades para tomar decisões independentes, as políticas 

públicas e as leis devem promover e reconhecer as decisões tomadas pelas 

pessoas com deficiências intelectuais. Os Estados devem providenciar os 

serviços e os apoios necessários para facilitar que as pessoas com 

deficiências intelectuais tomem decisões significativas sobre as suas próprias 

vidas. B. Sob nenhuma condição ou circunstância as pessoas com 

deficiências intelectuais devem ser consideradas totalmente incompetentes 

para tomar decisões baseadas apenas em sua deficiência. Somente em 

circunstâncias mais extraordinárias o direito legal das pessoas com 

deficiência intelectual para tomada de suas próprias decisões poderá ser 

legalmente interditado. Qualquer interdição deverá ser por um período de 

tempo limitado, sujeito as revisões periódicas e, com respeito apenas a estas 

decisões, pelas quais será determinada uma autoridade independente, para 

determinar a capacidade legal. C. A autoridade independente, acima 

mencionada, deve encontrar evidências claras e consistentes de que apesar 

dos apoios necessários, todas as alternativas restritivas de indicar e nomear 

um representante pessoal substituto foram, previamente, esgotadas. Esta 

autoridade independente deverá respeitar o direito a um processo jurídico, 

incluindo o direito individual de ser notificado, ser ouvido, apresentar provas 

ou testemunhos a seu favor, ser representado por um ou mais pessoas de 

sua confiança e escolha, para sustentar qualquer evidência em uma 

audiência, assim como apelar de qualquer decisão perante um tribunal 

superior. Qualquer representante pessoal substituto da pessoa com 

deficiência ou seu tutor deverá tomar em conta as preferências da pessoa 

com deficiência intelectual e fazer todo o possível para tornar efetiva a 

decisão que essa pessoa teria tomado caso não o possa fazê-lo. 

 

Com este propósito, os participantes de Conferência OPS/OMS de Montreal sobre 

Deficiências Intelectuais, em solidariedade com os esforços realizados a nível 

nacional, internacional, individual e conjuntamente, 
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ACORDAM: 

 
7. Apoiar e defender os direitos das pessoas com deficiências intelectuais; 

difundir as convenções internacionais, declarações e normas internacionais 

que protegem os Direitos Humanos e as liberdades fundamentais das 

pessoas com deficiências intelectuais; e promover, ou estabelecer, quando 

não existam, a integração destes direitos nas políticas públicas nacionais, 

legislações e programas nacionais pertinentes. 

 

E 

 
8. Apoiar, promover e implementar ações, nas Américas, que favoreçam a 

Inclusão Social, com a participação de pessoas com deficiências intelectuais, 

por meio de um enfoque intersetorial que envolva as próprias pessoas com 

deficiência, suas famílias, suas redes sociais e suas comunidades. 

 

Por conseguinte, os participantes da Conferência OPS/OMS de Montreal sobre a 

Deficiência Intelectual, 

 

RECOMENDAM: 

9. Aos Estados:  
 

A. Reconhecer que as pessoas com deficiências intelectuais são cidadãos e 

cidadãs plenos da Sociedade; 

B. Cumprir as obrigações estabelecidas por leis nacionais e internacionais 

criadas para reconhecer e proteger os direitos das pessoas com deficiências 

intelectuais. Assegurar sua participação na elaboração e avaliação de 

políticas públicas, leis e planos que lhe digam respeito. Garantir os recursos 

econômicos e administrativos necessários para o cumprimento efetivo destas 

leis e ações; 

C. Desenvolver, estabelecer e tomar as medidas legislativas, jurídicas, 

administrativas e educativas, necessárias para realizar a inclusão física e 

social destas pessoas com deficiências intelectuais;  
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D. Prover as comunidades e as pessoas com deficiências intelectuais e suas 

famílias o apoio necessário para o exercício pleno destes direitos, 

promovendo e fortalecendo suas organizações; 

E. Desenvolver e implementar cursos de formação sobre Direitos Humanos, com 

treinamento e programas de informação dirigidos a pessoas com deficiências 

intelectuais. 

 

Aos diversos agentes sociais e civis: 

 

A. Participar de maneira ativa no respeito, na promoção e na        proteção dos 

Direitos Humanos e das liberdades fundamentais das pessoas com 

deficiências intelectuais. 

B. Preservar cuidadosamente sua dignidade e integridade física, moral e 

psicológica por meio da criação e da conservação de condições sociais de 

liberação e não estigmatização. 

 

Às Pessoas com Deficiência Intelectual e suas famílias: 

 
A. Tomar a consciência de que eles têm os mesmos direitos e liberdades que os 

outros seres humanos; de que eles têm o direito a um processo legal, e que 

têm o direito a um recurso jurídico ou outro recurso eficaz, perante um tribunal 

ou serviço jurídico público, para a proteção contra quaisquer atos que violem 

seus direitos fundamentais reconhecidos por leis nacionais e internacionais; 

B. Tornarem-se seguros de que participam do desenvolvimento e da avaliação 

contínua da legislação vigente (e em elaboração), das políticas públicas e dos 

planos nacionais que lhe dizem respeito;  

C. Cooperar e colaborar com as organizações internacionais, governamentais ou 

não-governamentais, do campo das deficiências com a finalidade de 

consolidação e fortalecimento mútuo, a nível nacional e internacional, para a 

promoção ativa e a defesa dos Direitos Humanos e das liberdades 

fundamentais das pessoas com deficiências. 

 

          Ás Organizações Internacionais:  
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A. Incluir a “DEFICIÊNCIA INTELECTUAL” nas suas classificações, programas, 

áreas de trabalho e iniciativas com relação às “pessoas com deficiências 

intelectuais” e suas famílias a fim de garantir o pleno exercício de seus 

direitos e determinar os protocolos e as ações desta área. 

B. Colaborar com os Estados, pessoas com deficiências intelectuais, familiares e 

organizações não-governamentais (ONGs) que os representem, para destinar 

recursos e assistência técnica para a promoção das metas da Declaração de 

Montreal, incluindo o apoio necessário para a participação social plena das 

pessoas com deficiências intelectuais e modelos integrativos de serviços 

comunitários. 

 

Montreal, 06 de outubro de 2004. 
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ANEXO 2 

OUTRAS ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS E HEREDITÁRIAS 

 

 

Fonte: (SADOCK; SADOCK, 2007, p.1248 - 1250). 
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Fonte: (SADOCK; SADOCK, 2007, p.1248 - 1250). 
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Fonte: (SADOCK; SADOCK, 2007, p.1248 - 1250). 
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Fonte: (SADOCK; SADOCK, 2007, p.1248 - 1250). 
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 Fonte: (SADOCK; SADOCK, 2007, p. 1248-1250).  
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ANEXO 3 

NÍVEIS DE GRAVIDADE PARA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

 

Fonte: DSM-5 (2004, p. 75-77)  
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Fonte: DSM-5 (2004, p. 75-77).  
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ANEXO 4 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES COMUMENTENTE EMPREGADOS 

 

 

Fonte: (SADOCK; SADOCK, 2007, p. 1234 - 1235). 
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Fonte: (SADOCK; SADOCK, 2007, p. 1234 - 1235). 
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Fonte: (SADOCK; SADOCK, 2007, p. 1234 - 1235). 
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ANEXO 5 

 

VISÃO GERAL DOS COMPONENTES DA CIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência: CIF. Página: 13 

 

Fonte: (CIF, 2004, p. 13) 

 

  

 

DEFINIÇÕES
11

 

 

No contexto de saúde:  

Funções do corpo são as funções fisiológicas dos sistemas orgânicos 

(incluindo as funções psicológicas).  

Estruturas do corpo são as partes anatómicas do corpo, tais como, 

órgãos, membros e seus componentes.  

Deficiências são problemas nas funções ou nas estruturas do corpo, tais 

como, um desvio importante ou uma perda.  

Actividade é a execução de uma tarefa ou acção por um indivíduo.  

Participação é o envolvimento de um indivíduo numa situação da vida 

real.  

Limitações da actividade são dificuldades que um indivíduo pode ter na 

execução de actividades.  

Restrições na participação são problemas que um indivíduo pode 

enfrentar quando está envolvido em situações da vida real  

Factores ambientais constituem o ambiente físico, social e atitudinal em 

que as pessoas vivem e conduzem sua vida.  
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Tabela 1. Uma visão geral da CIF 

 

 

Parte 1: Funcionalidade e Incapacidade 

 

Parte 2: Factores Contextuais 

 

Componentes 

 

Funções e 

Estruturas do 

Corpo 

 

Actividades e 

Participação 

 

Factores 

Ambientais 

 

Factores 

Pessoais 

 

Domínios 

 

Funções do 

Corpo 

Estruturas do 

Corpo 

 

Áreas Vitais (tarefas, 

acções) 

 

Influências 

externas sobre a 

funcionalidade e 

a incapacidade 

 

Influências 

internas sobre a 

funcionalidade e 

a incapacidade 

 

Constructos 

 

Mudança nas 
funções do 

corpo 
(fisiológicas) 

Mudança nas 

estruturas do 

corpo 

(anatómicas) 

Capacidade Execução 
de tarefas num 

ambiente padrão 

Desempenho/Execução 

de tarefas no ambiente 

habitual 

Impacto 

facilitador ou 

limitador das 

características 

do mundo físico, 

social e 

atitudinal 

 

 

 

Impacto dos 

atributos de uma 

pessoa 

 

 

Aspectos 

positivos 

 

Integridade 

funcional e 

estrutural 

Actividades 

Participação 
 

 

Facilitadores 

 

 

 

Não aplicável 

 

 

Funcionalidade 

 

Aspectos 

negativos 

 

 

 

Deficiência 

 

 

Limitação da atividade 

Restrição da 

participação 

 

 

 

Barreiras 

 

 

 

Não aplicável 

  

Incapacidade 

 

Fonte: (CIF, 2004, p. 14)  
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ANEXO 6 

Tabela 2. Actividades e Participação: matriz 
de Informação  

 

 

 

Domínios 

 

Qualificador 

 

d

1 

Aprendizagem e aplicação dos 

conhecimentos 

 

Desem

penho 

Capa

cidade 

d

2 

Tarefas e exigências gerais 

 

  

d

3 

Comunicação  

 

  

d

4 

Mobilidade  

 

  

d

5 

Auto cuidados  

 

  

d

6 

Vida doméstica 

 

  

d

7 

Interacções e relacionamentos 
interpessoais 

  

d

8 

Principais áreas da vida 

 

  

d

9 

Vida comunitária, social e cívica 

 

  

Fonte: (CIF, 2004, p. 17) 

 


