
DANIELLE GIACOMETTI NAGY 

 
 
 

 
 Intervenção Fonoaudiológica 

Junto a Mães de Crianças com Múltiplas 
Deficiências 

 
 
 

 
 
 

Mestrado: Fonoaudiologia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUC/SP 

 São Paulo 
2005 

 



 

 

2

DANIELLE GIACOMETTI NAGY 

 

 

 

 
 Intervenção Fonoaudiológica 

Junto a Mães de Crianças com Múltiplas 
Deficiências 

 
 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Banca 
Examinadora da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, como exigência 
para obtenção do Título de Mestre em 
Fonoaudiologia  
 
 
 
 
 
 
 

PUC/SP 
São Paulo 

2005 
 



 

 

3

DANIELLE GIACOMETTI NAGY 

 
 
 

 
 Intervenção Fonoaudiológica 

Junto a Mães de Crianças com Múltiplas 
Deficiências 

 
 
 
 

 
 
 

Dissertação apresentada à Banca 
Examinadora da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, como exigência 
para obtenção do Título de Mestre em 
Fonoaudiologia sob a orientação da 
Profa. Dra. Maria Consuelo Passos. 
 
 
 
 
 
 

PUC/SP 
São Paulo 

2005 
 



 

 

4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

   Nagy Danielle 
Intervenção Fonoaudiológica junto a mães de crianças com múltiplas 

deficiências/ Nagy Danielle --São Paulo, 2005.  
IX, f.90 
 
Tese (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Programa 

de Pós-graduação em Fonoaudiologia. 
 
Título em inglês: Speech Therapy Intervention on Mothers, Whose Children 

Present Multiple Deficiencies 
 
 

       1. Intervenção. 2. Múltipla deficiência. 3. relação mãe/bebê 
4. Winnicott 5. Fonoaudiologia  
 
 



 

 

5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME DA UNIVERSIDADE: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
 
NOME DO DEPARTAMENTO: Pós Graduação em Fonoaudiologia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenadora do Curso de Pós-graduação: Profa. Dra. Maria Claudia Cunha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv 



 

 

6

Danielle Giacometti Nagy 
 
 
 
 

Intervenção Fonoaudiológica 
Junto a Mães de Crianças com Múltiplas Deficiências 

 
 
 
 

Presidente da banca: Profa Dra. Maria Consuelo Passos  
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

 
 

Prof. (a) Dr. (a)  ___________________________________ 
 
 
 

Prof. (a) Dr. (a) ___________________________________ 
 
 
 

Prof. (a) Dr. (a) ___________________________________ 
 
 
 

Aprovada em: ____ / ____/ ________ 
 
 
v 



 

 

7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução 

total ou parcial desta dissertação por processos de fotocopiadoras ou 

eletrônicos. 

Assinatura: 

Data: 

 



 

 

8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatória 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho ao meu pai por ter me ensinado desde muito pequena que o 
estudo é a única coisa que podemos levar conosco. 

“O que a gente tem” aqui ó “(na cabeça) ninguém tira!” 
 
 
 
 

E também ao meu avô Francisco que onde quer que esteja, ficaria muito 
orgulhoso por esta conquista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vi 



 

 

9

Agradecimentos 
 
 
 
 

Desejo agradecer a todos os que me acompanharam nesta jornada: 

Primeiramente ao meu pai, por ser quem é e estar melhorando a cada dia! Dando-
me força e apoiando quando preciso. Por me proporcionar possibilidades para que 
eu chegasse ate aqui. 
 
A minha mãe pelo apoio sempre. 
 
Aos meus irmãos e a Vanice que sempre presentes acreditaram em mim, não me 
deixando desanimar. 
 
Aos meus amigos que estiveram presentes nesta caminhada e em especial a 
minha querida amiga Carla que mesmo sem saber o quanto, tem me dado força e 
ajudado imensamente em todos os sentidos! 
 
A Claudia Perrota que não só transformou meu texto, mas construiu comigo o 
caminho da escrita, por sua contribuição inestimável, 
 
A Consuelo por sua orientação, carinho e apoio. 
 
A Marli, por ter sido como um anjo da guarda desde o meu conturbado ingresso no 
mestrado. Obrigada por tudo! 
 
A Profa Lucinha que após a qualificação ajudou-me a dar um rumo importante ao 
trabalho. 
 
A Morgana pela companhia fiel durante todo percurso da escrita, sempre ao lado, 
em cima dos papeis, enfim acompanhando cada pensamento. 
 
As crianças que atendi e suas mães que me ensinam e provocam minha reflexão, 
permitindo que acontecesse este trabalho e já o planejamento de outros.  
 
E principalmente ao amor da minha vida, Marcos, por sua paciência, carinho, 
sempre presente nas horas boas e principalmente nas mais difíceis. 
 
Agradecemos à Capes pelo subsídio recebido, o que viabilizou a realização da 

pesquisa. 

 

vii 



 

 

10

SUMÁRIO 
 
 
 
DEDICATORIA                                                          vi 
AGRADECIMENTOS                                                                    vii 
RESUMO                                                                                                    ix 
ABSTRACT X 
INTRODUÇÃO                                                                                  1 
 
CAPITULO 1: AS VÁRIAS FACES DA DEFICIÊNCIA                                                       7 

1.1. Uma Visão Para Além Da Doença                                                            7 

1.2. Uma Visão Centrada Na Múltipla Deficiência                                         14 

1.3. Uma Visão Fonoaudiológica Da Múltipla Deficiência                           18 
1.4. O Paciente Em Cena                                                                        22 

CAPITULO 2: O IMPACTO DA DEFICIÊNCIA NA RELAÇÃO MÃE-BEBÊ                            24 
 2.1 A Decisão de ser mãe                                                                        24 

 2.2. A chegada de um filho “diferente”                                                32 
CAPITULO 3: CAMINHO METODOLÓGICO                                                                    38 

  3.1.Seleção do material empírico                                                             38 

  3.2.Organização do material clínico                                          40 

  3.3.Perfil dos Pacientes                                                                         42 

  3.4.Descrição dos Casos                                                                  43 

CAPITULO 4: ENTRAVES NA RELAÇÃO DAS MÃES COM SEUS FILHOS DEFICIENTES 
 E POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA                             51 

4.1. Evidências no corpo dificultando o vínculo                                     53 
4.2. Cuidados excessivos ou insuficientes                                                58 

4.3. A negação do diagnóstico                                                                 65 

4.4. Problemas para alimentar o filho                                                   69 

CAPITULO 5: DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS                                           77 
           5.1.Discussão                                                                                          77 
           5.2.Considerações Finais                                                                        84 
CAPITULO 6: REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                         87 

 
VIII 



 

 

11

RESUMO 

 
 
 
Nagy DG. Intervenção Fonoaudiológica junto a Mães de Crianças com 
Múltiplas deficiências. São Paulo; 2005.  
[Dissertação de Mestrado-Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC-SP]. 
 
Este trabalho teve como objetivo analisar situações clínicas que revelam algumas 
dificuldades das mães na recepção, no reconhecimento e no cuidado de seus 
filhos que apresentam múltiplas deficiências; e discutir como o fonoaudiólogo, em 
sua intervenção terapêutica, pode contribuir para que elas desenvolvam uma 
disponibilidade maior para o enfrentamento dos entraves e das complicações que 
uma criança com deficiência pode apresentar. Para tanto, o principal referencial 
teórico foi a teoria psicanalítica de Winnicott, importante para a compreensão do 
trabalho fonoaudiológico voltado à relação da mãe com seu filho deficiente. A 
metodologia utilizada foi a clínico-qualitativa, sendo apresentadas quatro 
dinâmicas relacionais entre mãe e filho, as quais foram observadas com certa 
freqüência na clinica fonoaudiológica, e que, uma vez compreendidas pelo 
terapeuta, podem auxiliar no sucesso do tratamento, já que permitem que cada 
díade seja acolhida de maneira singular. São elas: evidências no corpo 
dificultando o vínculo; cuidados excessivos ou insuficientes; negação do 
diagnóstico; problemas para alimentar o filho. Sete casos tiveram seus perfis 
apresentados resumidamente, e através das categorias, foi possível compreender 
e analisar vinhetas clínicas destes casos, sendo que em cada uma delas foram 
abordados procedimentos fonoaudiológicos, mostrando como a intervenção clínica 
pôde provocar deslizamentos no perfil destas mulheres, ajudando a transformar 
aquilo que as faz sofrer. Trata-se de uma intervenção fonoaudiológica que não se 
restringe às questões técnicas, como a adequação dos órgãos fonoarticulatórios, 
da alimentação ou do desenvolvimento de linguagem, mas abre campo para 
aspectos fundamentais do desenvolvimento psíquico da criança, podendo 
contribuir na constituição de referenciais para o fonoaudiólogo pensar em um 
trabalho com mães de deficientes que não seja, apenas, voltado para as 
orientações e o ensino de procedimentos, mas que possa se basear em 
intervenções que promovam o acolhimento dessas mães e que facilitem o 
amadurecimento da criança com múltipla deficiência.  
 

Palavras-chaves: Intervenção, Múltipla deficiência, relação mãe/bebê, 
Winnicott, Fonoaudiologia 
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ABSTRACT 

Nagy DG. Speech Therapy Intervention on Mothers, Whose Children Present 
Multiple Deficiencies. São Paulo; 2005.  
[Masters Degree Essay-Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC-SP]. 
 
This essay has, as its core objective, the analysis of clinical situations that reveal a 
mother’s difficulties in the reception, acknowledgement and care of her offspring, 
when the child displays multiple deficiencies. As an integral part of this, the 
analysis also discusses how the Speech Therapy may, in the course of therapeutic 
intervention, contribute for a mother’s development of a greater disposition for 
facing the hindrances that may be presented by her child. 
To that end, the main theoretical basis that served as reference were Winnicott’s 
psychoanalytic theories on the relationship between a mother and her impaired 
child (Winnicott, D.W. (1957). Mother and Child. A Primer of First Relationships., New York: Basic 
Books, Inc.), which is important in understanding the phono-audiologic work 
dedicated to the relationship between mother and disabled child. 
The methodology employed was a qualitative-clinic one with four distinct 
relationship dynamics being applied under frequent observation of Speech Therapy 
Clinic. These, once understood by the healthcare professional, may aid in the 
success of a particular treatment by propitiating a singular analysis of factors 
contributing to the dysfunctional relationship between mother and child, such as: 
body stigmas that prevent attachment, excessive or insufficient care, denial and 
hindrances to the feeding process. Seven distinct cases had their summarised 
profiles presented and, through categories, it was ultimately possible to understand 
and analyse their clinic indications. For every one among the cases, phono-
audiological procedures were reviewed to demonstrate that clinical intervention 
may cause the psychological profile of these challenged women to be altered 
positively, in a manner such as to enable them to internally transform that which 
has brought them suffering, and assimilate it. 
Hence, the essay deals with a Speech Therapy intervention such, that is not 
restricted to the technical questions of the sort of the suitability of phono-
articulatory organs, feeding or the development of communication, but open to 
fundamental aspects of a child’s psychological development. Additionally, in so 
doing, this proposition will be possibly contributing to the Speech Therapyst’s 
referential in considering developing an effort with the mothers of impaired children 
that surpasses the orientation and teaching of procedures to offer a basis in 
interventions that promote the embracing of these mothers and consequential 
better development of children with multiple deficiencies. 
 

Key Words: Intervention, Multiple deficiencies, Mother & Child relationship, 
Winnicott, Speech Therapy. 
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“Se é a linguagem que ensina a definição de homem, 
 Então é no movimento dialógico que a educação se 

 Entende como processo de humanização do homem”. 
(ROLAND BARTHES) 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Em meu percurso profissional, venho observando que a família estrutura o 

desenvolvimento das crianças. Em se tratando de deficientes1, independente da 

natureza de suas dificuldades, essa questão ganha particularidades e se torna 

ainda mais fundamental. 

 

De fato, tenho acompanhado muitos casos nos quais a atenção dada à 

família em relação ao modo como ela lida com a deficiência tem se mostrado tão 

importante quanto à atenção dada às próprias limitações dos pacientes. Ou seja, a 

evolução das crianças depende tanto do trabalho específico em terapia como da 

intervenção junto aos pais e do acolhimento a eles.  

 

Essa percepção foi tomando corpo durante o período em que freqüentei um 

curso teórico/prático de especialização e aprimoramento na Santa Casa com 

crianças deficientes auditivas. No início, como sempre fiz na graduação, 

imaginava que iria buscar meu paciente na sala de espera, entrar com ele em 

terapia e depois “devolvê-lo” para a mãe. Trataria a surdez do paciente, colocando 

aparelho auditivo e “ensinando-o” a falar. Tal foi a minha surpresa ao perceber 

que, na instituição em que comecei a trabalhar, os atendimentos eram feitos com 

os pais dentro da sala.  

 

Muito me intrigou e me interessou essa forma de atuação e, à medida que 

os atendimentos e supervisões aconteciam, foi ficando cada vez mais claro que o 

                                                 
1 Usarei esta terminologia uma vez que, segundo SASSAKI (2003), nos dias de hoje, adotou-se mundialmente o 

termo pessoa com deficiência e deficiente, em todos os idiomas (esse tema será melhor abordado no 

capítulo1). 
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ambiente no qual a criança está inserida é um fator essencial para o seu 

desenvolvimento.  

 

Como conseqüência, a intervenção junto à família se tornou fundamental no 

trabalho que desenvolvo com meus pacientes, principalmente com aqueles que 

apresentam múltiplas deficiências.  

 

Partindo desse pressuposto, fui observando também que encontrar uma 

maneira de aproximação da mãe, especialmente, é determinante no trabalho 

fonoaudiológico, pois a primeira relação interpessoal significativa que a criança 

estabelece no âmbito da família é com a figura materna. A qualidade dessa 

primeira e vital relação será, pois, determinante na estruturação de toda vida 

psíquica do indivíduo, sendo que a mãe poderá se constituir, inicialmente, no 

ambiente facilitador do desenvolvimento (WINNICOTT, 1983).  

 

Em se tratando de crianças deficientes, podemos discernir formas 

particulares de as mães se vincularem a elas. Ganham destaque, então, entraves 

na construção desse vínculo que não raro dificultam o reconhecimento2 dessas 

crianças como pessoas possíveis de serem integradas nos mais diversos 

contextos sociais, especialmente, num primeiro momento, na família.  

 

 Pensemos então nessas mães que passaram meses à espera de seu 

bebê, planejado ou não, idealizando-o; porém, em algum momento, elas 

percebem que algo não está acontecendo ou não aconteceu como deveria, seja 

ao longo dos primeiros meses ou logo após o parto. Muitas vezes, elas se 

mostram receosas de saber o que ocorreu e só procuram ajuda depois de muitos 

adiamentos; outras o fazem impulsivamente, logo que suspeitam de algo. Dirigem-

se então a um médico, esperando ouvir exatamente o que desejavam: “seu filho 

não tem nada, não se preocupe...”. Porém, ao contrário desse alento, muitas 

                                                 
2 O sentido do termo reconhecimento colocado aqui é o de reconhecer simbolicamente o filho, inseri-lo na 
cadeia simbólica da família e, portanto, implicar-se na vida dele, podendo tornar-se, assim, um ambiente para 
essa criança. 
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vezes recebem diagnósticos médicos atestando que seus filhos não são normais, 

ou seja, não correspondem ao que sonharam, desejaram, esperaram. Diante 

desses pareceres, algumas vezes sentem-se confusas por não entenderem 

exatamente o que quer dizer aquele nome estranho3 que qualifica a doença.  

 

A deficiência, de fato, torna-se algo incompreensível para algumas dessas 

mães. E, uma vez que seus filhos não são aqueles sonhados e idealizados, o 

diagnóstico, em alguns momentos, pode adquirir uma importância maior que o 

próprio filho.  

 

Inúmeros sentimentos surgem nesse momento tão delicado. Na literatura, 

podemos encontrar vários autores que os descrevem. Segundo eles, a família 

passa, então, por um longo processo de superação até chegar à aceitação da sua 

criança: do choque, da negação, da raiva, da revolta e da rejeição, dentre outros 

sentimentos, até a construção de um ambiente mais preparado para incluir essa 

criança como membro integrante da família (SILVA E DESSEN, 2001). 

 

Sabemos que as formas como as pessoas lidam com as dores e os 

sofrimentos são as mais diversas. No caso das mães, observamos tanto aquelas 

que fazem demais por seus filhos, impedindo-os de ter alguma intenção de ação, 

como outras que fazem pouco, algumas delas assumindo suas dificuldades em 

aceitar a criança. Ainda encontramos aquelas que negam os problemas do filho, 

que omitem o diagnóstico médico, ou que, após um número excessivo de faltas 

nos atendimentos, apresentam justificativas sem sentido ou decidem interromper o 

tratamento. Para outras, a deficiência, ou o fato de sua criança apresentar algum 

problema pode despertar sentimentos de culpa e pena, levando-as a se dedicarem 

de “corpo e alma”.  

 

                                                 
3 De fato, os nomes das doenças muitas vezes são desconhecidos pelas famílias. Normalmente, as mães 
recebem o laudo sem muitas explicações e chegam ao profissional com o nome da doença e um prognóstico 
dado sem qualquer acolhimento. Como por exemplo: “seu filho será um vegetal” ou “essa é uma síndrome 
rara e bem complicada e por isso ela não vai aprender nada”, etc... 



 

 

16

Além destas formas de lidar com o problema, outros sentimentos se fazem 

presentes, criando inúmeras outras situações. Em muitas delas, a criança pode 

deixar de ser reconhecida e passar a ser vinculada à deficiência que apresenta, ou 

por necessitar de cuidados físicos, como nos casos de paralisia cerebral, ou de 

algum outro tipo de cuidado diferenciado, ou ainda por ser portadora de alguma 

síndrome. Também pode estar presente a resistência em reconhecer em si uma 

dificuldade em lidar com a questão da deficiência, precisando então supri-la com 

certos tipos de projeções defensivas, de proteção, de hiperexposição, entre 

outros.  

 

Mas qual o papel do fonoaudiólogo diante desses casos? 

 

Na Fonoaudiologia, ainda é comum que o trabalho com os pais se restrinja 

a orientações no sentido de conduzir procedimentos ou mesmo atividades que o 

terapeuta considere adequadas para a evolução do tratamento; são as 

famigeradas “lições” de casa para pais.  

 

Além disso, há ainda certa tendência na área de o profissional se ater a 

aspectos orgânicos, deixando de considerar em sua prática clínica as implicações 

que possíveis dificuldades por parte das mães no acolhimento do filho não 

raramente trazem para este.  

 

PASSOS (1996, p.66) apresenta um interessante ponto de vista para 

pensarmos sobre esse aspecto: 

 
 “Muitas vezes é necessário que o terapeuta trabalhe como facilitador do processo 

de diferenciação do seu paciente, processo esse prejudicado por padrões simbólicos de 

funcionamento do grupo que acabaram por dificultar a inserção do indivíduo nas relações 

extrafamiliares”.  
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Segundo a autora, há momentos da intervenção fonoaudiológica que, além 

de ter um olhar voltado para as questões técnicas, como a adequação dos órgãos 

fonoarticulatórios, da alimentação, do desenvolvimento de linguagem, entre 

outras, o profissional estará diante de aspectos fundamentais para o 

desenvolvimento psíquico da criança, os quais não podem simplesmente ser 

deixados de lado, mas sim trabalhados concomitantemente. 

 

Diante disto, podemos perguntar: como o clínico fonoaudiólogo pode 

acolher as dores e os sofrimentos tão intensamente vividos pelas mães de 

crianças deficientes? 

 

A proposição deste trabalho é, então, analisar situações clínicas que 

revelam algumas dificuldades das mães na recepção, no reconhecimento e no 

cuidado de seus filhos que apresentam deficiência; e, a partir daí, discutir como o 

fonoaudiólogo, em sua intervenção terapêutica, poderá contribuir para que elas 

possam desenvolver uma disponibilidade maior para o enfrentamento dos 

entraves e das complicações que uma criança com deficiência pode apresentar.  

 

 Esta pesquisa tem como principal referencial teórico a teoria psicanalítica 

de Winnicott, por ser esta de grande valia para nos orientar na compreensão da 

relação mãe-criança aqui abordada. Partindo do estado de “preocupação materna 

primária”, Winnicott mostra como se dá o amadurecimento do potencial intrínseco 

do bebê, a implicação do holding e do ambiente facilitador neste amadurecimento. 

Enfim, passando pela dependência absoluta, dependência relativa e 

independência relativa, e todas as peculiaridades de cada uma dessas fases, o 

autor nos aponta para o processo de desenvolvimento psíquico. 

 

Pretendo contribuir na constituição de referenciais para o fonoaudiólogo 

pensar em um trabalho com mães de deficientes que não seja, apenas, voltado 

para as orientações e o ensino de procedimentos, mas que possa se basear em 
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intervenções que promovam o acolhimento dessas mães e que facilitem o 

amadurecimento da criança.  

 

No primeiro capítulo, traço uma visão da deficiência, abordando: a doença 

através de um outro referencial, a clinica da subjetividade, cuidados 

fonoaudiológicos e a busca por um equilíbrio entre teoria e prática clínica no 

atendimento da criança com múltiplas deficiências. 

 

No segundo, abordo mais especificamente o impacto da deficiência na 

relação mãe – bebê, apresentando inicialmente as implicações da decisão de ser 

mãe e, posteriormente, como uma criança deficiente é recebida. Fundamento 

essas reflexões na psicanálise de Winnicott. 

 

No terceiro capítulo, descrevo o método, a fim de manter o leitor bem 

próximo dos detalhes que orientaram a parte empírica da pesquisa. Em seguida, 

no quarto capítulo, apresento vinhetas de casos clínicos fonoaudiológicos, a partir 

do mesmo referencial teórico. No quinto, apresento a discussão e as 

considerações finais. 
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CAPITULO 1 
 

"Se a doença é colocada entre parênteses,  
o olhar deixa de ser exclusivamente técnico, exclusivamente clínico. 

 Então, é o doente, é a pessoa o objetivo do trabalho, e não a doença.  
Desta forma a ênfase não é mais colocada no 'processo de cura', 

 mas no processo de 'invenção da saúde' e de 'reprodução social do paciente’ "  
(AMARANTE, 1996). 

 

 
 

  Várias Faces da Deficiência 
 

1.1 UMA VISÃO PARA ALÉM DA DOENÇA  

 

Quando um estudioso se propõe a abordar a deficiência, são duas as 

perguntas que normalmente lhe fazem: qual o termo correto para nos referirmos 

àqueles que a possuem - portador de deficiência, de necessidades especiais, 

pessoa portadora de deficiência ou simplesmente deficiente? E sobre qual 

deficiência irá se ater? 

 

Segundo retrospectiva realizada por SASSAKI (2003), até 1960, o termo 

usado era “incapacitado”; desse período até 1980, passou a ser “defeituoso”; já de 

1981 até 1987, o termo adotado era “pessoas deficientes”, e no período de 1988 

até 1993, “pessoas portadoras de deficiência” e também “pessoas com 

necessidades especiais”. Dessa época até os dias de hoje, o termo pessoa com 
deficiência tem sido utilizado em todos os idiomas. 

 

O mesmo autor explica que “a condição de ter uma deficiência faz parte da 

pessoa e esta não porta sua deficiência. Por isso, tanto o termo portar, como o 

substantivo ou adjetivo portador não se aplica a uma condição inata ou adquirida que faz 

parte da pessoa” (SASSAKI, 2003, P 2). 
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 Quanto à segunda pergunta, neste estudo abordo inicialmente a deficiência 

em termos gerais, sem me ater a uma específica, pois pretendo refletir aqui sobre 

a maneira como a mãe lida com o diagnóstico, como procura se aproximar de seu 

filho para dele cuidar (este tema será discutido detalhadamente no próximo 

capítulo). Entretanto, diante da especificidade da população em foco nesta 

dissertação, entendi ser necessário abordar características da múltipla deficiência. 

 

 Mesmo com a intenção de apresentar um outro modo de refletir sobre essa 

questão, ainda existe uma preocupação com definições e explicações dos quadros 

clínicos que caracterizam as deficiências. Por que isso acontece? De fato, em 

muitos momentos, a área da saúde ainda se mostra apegada, apenas, à questão 

do diagnóstico médico. Em nenhum momento sugiro aqui ignorá-lo, pois sabemos 

que suas características nos ajudam a traçar estratégias terapêuticas; porém, 

independente da deficiência, dificuldade, síndrome ou de qualquer outro rótulo, 

devemos, também, voltar o olhar para o indivíduo e suas necessidades, para 

entendermos quais os apoios de que realmente necessita. 

 

Em seus estudos, CAMPOS (1997) propõe uma redefinição e ampliação da 

clínica médica, a ser denominada clínica do sujeito. O autor explica: 

 
”A reforma da clínica moderna deve assentar-se sobre um deslocamento da 

ênfase na doença para centrá-la sobre o Sujeito concreto, no caso, um Sujeito portador 

de alguma enfermidade. Daí o titulo de Clínica do Sujeito” (CAMPOS, 1997, p7.).  

 

A perspectiva proposta é a seguinte: sai de cena o objeto ontologizado da 

medicina - a doença - e entra em seu lugar o doente. Já não mais um enfermo em 

geral, mas um sujeito concreto, social e subjetivamente constituído. Toda ênfase 

recai sobre uma existência concreta e sobre a possibilidade de se inventar saúde.  
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Porém, inventar saúde implicaria mais do que uma intervenção técnica e 

estaria ligado à noção de reprodução social do paciente. Noção esta 

profundamente influenciada pela perspectiva de cidadania ativa e de 

protagonismo; ou seja, parte-se do reconhecimento do paciente como uma pessoa 

com direitos, mas, ao mesmo tempo, argumenta-se sobre a necessidade de 

prepará-lo para fazer valer esses direitos, construindo um mundo melhor para o 

indivíduo e para os outros.  

 

A proposta feita por CAMPOS (1997), então, é centrar a ação clínica sobre o 

indivíduo em questão, não somente marcado por uma biografia singular, mas 

também o seu corpo e sua dinâmica corporal estariam marcados por uma 

singularidade: algum tipo de enfermidade, de sofrimento ou de deficiência que se 

insere em um dado contexto social específico.  
 

“Colocar a doença entre parênteses pode ser um ótimo exercício para quebrar a 

onipotência dos médicos, mas nem sempre ajuda o enfermo. Evita que sofra iatrogenia, 

intervenções exageradas, mas não, necessariamente, melhora sua relação com o mundo” 

(CAMPOS, 1997). 

 

Seguindo o raciocínio do autor, devemos sim colocar a doença entre 

parênteses, mas apenas para permitir a reentrada em cena do paciente, do sujeito 

enfermo; e em seguida, sem descartá-lo e, também, o seu contexto, voltar o olhar 

para a doença da pessoa concreta. 

 

 Nessa relação dinâmica entre doença e indivíduo há, portanto, na 

concepção do autor, muitas posições possíveis, desde aquelas em que a doença 

ocupa grandes espaços na existência da pessoa, até outras em que a 

enfermidade é um risco na água, um evento transitório e fugaz. Por outro lado, 

doenças semelhantes do ponto de vista classificatório podem incidir de forma 

diferenciada conforme a história e os recursos subjetivos e materiais de cada um. 
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É a partir desse olhar que, neste estudo, elaboro reflexões sobre a 

deficiência. 

 

Para tanto, considero importante partir de definições que têm circulado 

socialmente. Uma delas consta na Convenção da OIT nº 159, de 1983, ratificada 

pelo Brasil através do Decreto Legislativo nº 51, de 28 de agosto de 1989. O 

recente Decreto 3.298 conceitua as pessoas com deficiência em seu artigo 3º; e 

define deficiência como "toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de 

atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano". 

 

Incapacidade, por sua vez, é conceituada pelo inciso III como "uma redução 

efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de 

equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de 

deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar 

pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida". 

 

Já no dicionário2, encontramos as seguintes definições: 

 

Deficiência [Do lat. Deficientia].S.f.1. Falta, falha, carência. 

2.Imperfeição, defeito. 3.Méd.Insuficiência. 

Deficiente [Do lat. Deficiente] Adj.1.Em que há deficiência, falho, 

imperfeito. 2 Pessoa que apresenta deficiência física ou psíquica. 

 

Na primeira, não há especificação sobre qual a natureza da deficiência: 

física, auditiva, visual, mental, múltipla, etc. E na segunda, o deficiente é 

qualificado como a pessoa que possui alguma falha, falta, ou seja, uma deficiência 

física ou psíquica. De fato, para muitas pessoas, a falta, a falha levam à 

incapacidade. Mas há formas diversas de se olhar essa questão. 

 
                                                 
2 Fonte: Novo Aurélio Séc XXI - Dicionário da Língua Portuguesa – 1999 
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Em 1997, houve uma mudança na classificação das deficiências: 

 

 De acordo com a AAMR (Associação Americana de Deficiência Mental) e 

DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), a deficiência 

mental, por exemplo, passou a ter uma nova classificação, que pode ser estendida 

para outras deficiências, que deixam de ser classificadas como leves, moderadas, 

severas e profundas, para serem agora classificadas de acordo com a intensidade 

e os tipos de apoios de que o indivíduo necessita. 

 

Essa nova classificação tem importantes implicações no sistema de 

prestação de serviços para essas pessoas e, principalmente, na perspectiva das 

intervenções e do oferecimento de apoios necessários para sua inclusão e 

integração na sociedade.  

 

De acordo com esse pressuposto, a AAMR apresenta os seguintes níveis de 

apoio: 

- Intermitente (apoio apenas quando necessário, episódico); 

- Limitado (apoio durante um período de tempo determinado, para realizar 

uma tarefa específica); 

- Moderado (apoio regular em alguns ambientes e sem prazo determinado); 

- Difusivo (apoio constante de alta intensidade, em vários ambientes, mais 

intrusivo que os anteriores). 

 

Oferecer o apoio necessário não significa que iremos acabar com a 

deficiência e sim permitir que exista tanta qualidade de vida para o indivíduo 

deficiente quanto deve existir para qualquer outro. De fato, aceitar as diferenças e 

respeitar o deficiente como cidadão é o primeiro e grande passo para que este 

possa se beneficiar do apoio necessário para suas dificuldades. 
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Dando continuidade às mudanças nas classificações, PALISANO et al (1997) 

nos apresentam a classificação de gravidade da disfunção motora através do 

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA DISFUNÇÃO MOTORAGROSSA (GMFCS): 

 

• Nível I – anda sem restrições; limitações nas habilidades motoras 

grossas mais avançadas; 

• Nível II - anda sem equipamentos; limitações em andar em ambiente 

externo e na comunidade; 

•  Nível III – anda com equipamentos para mobilidade, limitações para 

andar em ambiente externo e na comunidade; 

• Nível IV – automobilidade com limitações, crianças são transportadas 

ou usam mobilidade automática em ambiente externo e na 

comunidade; 

• Nível V – automobilidade é severamente limitada mesmo com uso de 

tecnologia de suporte. 

 

Em ambas as classificações podemos perceber que o indivíduo é visto, 

agora, a partir de suas necessidades e não mais de suas faltas e defeitos. 

 

AMARAL (1994) propõe entender a deficiência usando as expressões: 

deficiência primária e deficiência secundária. Para a autora, deficiência primária 

engloba o impedimento definido como dano ou anormalidade de estrutura ou 

função, sendo que a deficiência propriamente dita seria a restrição, seqüela e 

perda de atividades causadas pela deficiência primária. A autora refere-se, 

portanto, às limitações. Já a deficiência secundária está ligada ao conceito de 

incapacidade em decorrência de desvantagem; ou seja, é aquela que não diz 

respeito somente à diferença em si, mas está ligada também à leitura social que é 

feita dessa diferença.  
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“Atualmente muito mais que a primária, a secundária pode vir a impedir o 

desenvolvimento do indivíduo, ao aprisioná-lo na rede de significações sociais, com seu 

rol de conseqüências, atitudes, preconceitos e estereótipos” (AMARAL, 1994).  
 

É possível perceber que, muitas vezes, as pessoas são “classificadas” e 

rotuladas pelos diagnósticos e/ou por suas diferenças, como: síndromes, doenças, 

transtornos, etc... A pessoa passa então a ser vista não como um indivíduo com 

suas características, mas como uma imagem fragmentada e estagnada, como “o” 

síndrome de Down, “o” autista, “o” deficiente mental; desconsidera-se, assim, a 

identidade daquele indivíduo. 

 

De acordo com SILVA E DESSEN (2001), o rótulo de deficiente apresenta uma 

dupla função, isto é, a de determinar como a pessoa vai se comportar na 

sociedade e também os padrões de conduta dos outros ao agirem com essa 

pessoa; ou seja, a deficiência é construída pelo contexto social em que vivemos.  
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1.2. UMA VISÃO CENTRADA NA MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA  

 

Neste tópico, apresento os aspectos nosológicos da múltipla deficiência. De 

fato, em nenhum momento podemos desconsiderá-los, mas sim colocá-los sob 

outro prisma: sem exaltá-la, podemos atribuir à doença um lugar dentro do 

contexto e da vida do ser humano. 

 

BOBATH (1964) define a Paralisia Cerebral como uma lesão no cérebro 

imaturo, comprometendo o movimento e a postura. Essa lesão está 

freqüentemente associada a problemas de fala, visão e audição, assim como a 

vários tipos de distúrbios da percepção e a certo grau de retardo mental e/ou 

epilepsia. 

 

MC CARTHY (1987) alega que, apesar de essa lesão não ser progressiva, o 

quadro clínico se altera com o desenvolvimento do Sistema Nervoso e com o 

crescimento da criança. 

 

No caso da deficiência física, mais especificamente daquela que é 

conseqüência da paralisia cerebral, atualmente conhecida como disfunção 

neuromotora4 e Encefalopatia Crônica não Progressiva5 (ECNP), é possível 

perceber uma preocupação maior dos profissionais envolvidos com relação aos 

cuidados que devem ser dispensados às crianças que apresentam esses 

                                                 
4 Segundo Silva (2004), essa nomenclatura passou a ser utilizada por alguns profissionais que compõem a 
área de reabilitação, por acreditarem que “a possibilidade das manifestações clínicas mudarem com o 
decorrer do tempo e com a realização dos tratamentos, dada a plasticidade do cérebro em desenvolvimento”. 
O termo paralisia nos traz a idéia de ausência total de atividade cerebral e isso não corresponde à verdade.   
5 Apenas para definição: ECNP é um grupo de desordens no controle dos movimentos, da postura e do tônus 
muscular, não progressiva, porém sujeita a mudanças, resultantes de uma agressão ou anomalia do encéfalo, 
nos primeiros estágios de seu desenvolvimento. Envolve uma série de diferentes distúrbios motores 
dependendo da área do cérebro mais atingida (SOUZA, 2003). 
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comprometimentos6. Isso acontece porque essa deficiência pode apresentar 

diferentes classificações baseadas na etiologia e nas manifestações clínicas, e 

outras baseadas em critérios clínicos, como: grau e extensão do 

comprometimento e sintomatologia predominante; com isso, podem ser feitas 

diferentes correlações entre tratamentos e prognósticos.  

 

Além do motor, quando as crianças apresentam outro tipo de 

comprometimento, relacionado a outros sistemas, como visual, auditivo, tátil, 

cognitivo ou a distúrbios (neurológico, emocional, linguagem e conduta), trata-se 

da múltipla deficiência sensorial, ou seja: é a deficiência auditiva ou a deficiência 

visual associada a outras deficiências (mental e/ou física), como também a 

distúrbios (neurológico, emocional, linguagem e desenvolvimento global) que 

causam atraso no desenvolvimento educacional, vocacional, social e emocional, 

dificultando a sua auto-suficiência.  

 

Assim, também encontramos diferentes classificações e características, 

pois pode ocorrer uma combinação dos comprometimentos. Por exemplo: baixa 

visão com deficiência física (ECNP), cegueira com deficiência mental, entre 

outras. 

 

Os tipos de comprometimento, as formas como cada criança apresenta as 

seqüelas, os comportamentos de cada uma são descritos e estudados por vários 

profissionais da área da saúde, a fim de identificá-los, categorizá-los, e entender 

cada vez mais de uma determinada doença. Dentro desse raciocínio, o 

detalhamento da nosologia facilitaria o tratamento, amenizando as manifestações 

dos mais diversos quadros patológicos e, principalmente, definindo os 

prognósticos. 

 

                                                 
6 Irei me ater mais a esses pacientes por  serem casos com os quais mais atuei em minha vida profissional e 
os que apresento nesta dissertação. 



 

 

28

Certamente, ao saber mais sobre um determinado “quadro clinico”, é 

possível estabelecer medicações para controlar manifestações orgânicas e fazer 

suposições do prognóstico; porém, em alguns momentos as possibilidades de 

desenvolvimento acabam sendo precipitadamente fechadas. Se pensarmos em 

saúde, podemos dizer que estamos diante de um olhar voltado, exclusivamente, 

para o fenômeno. 

 

Abro um parêntese neste momento para citar um conhecido conto de fadas 

que ilustra o que estamos discutindo: em um reino distante, após o nascimento da 

princesa, três fadas foram convidadas para serem suas madrinhas e, com isso, 

presentearem-na com dons. Uma quarta fada foi esquecida. Despeitada, 

interrompe a cerimônia de batizado e prediz a morte da criança. A terceira fada, 

que ainda não havia decretado seu dom, surge de um canto da sala dizendo de 

sua impotência em anular esse destino, podendo apenas amenizá-lo: “a criança 

sobreviverá, mas ao preço de um longo sono”. 

 

Não creio ser necessário ir mais adiante para compreendermos como 

freqüentemente, talvez sem ter consciência, os profissionais encarregados de 

dizer aos pais que sua criança tem uma doença orgânica são confrontados com o 

dilema de estar no lugar da fada esquecida ou da terceira fada - de fixar ou 

antecipar um destino ou, ao contrário, de trazer alguma esperança.  

 

Dentro desse raciocínio, o saber “demais” sobre determinado quadro clínico 

pode se tornar cruel quando cega o profissional a ponto de este considerar, 

apenas, o que diz o prognóstico, esquecendo-se que está diante de uma pessoa 

com desejos, anseios, contexto familiar e social e plasticidade neural que podem 

romper com o que é conhecido e surpreender com as possibilidades de 

desenvolvimento. 
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Conhecer as características de cada patologia pode, de fato, nos levar ao 

domínio do fenômeno, mas, por sermos profissionais que trabalham com (re) 

habilitação, precisamos acreditar que existe muito a ser conquistado além do que 

se apresenta no corpo de nossos pacientes, para, assim, tentarmos superar, a 

cada dia e junto a eles, o que conseguimos no dia anterior.  

 

É isso que motiva a ação terapêutica, que move a dupla e os familiares, 

pois, se acreditarmos que a criança é apenas a patologia, não teremos o que 

buscar melhorar, apenas o que manter ou evitar perder.  
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1.3. UMA VISÃO FONOAUDIOLÓGICA DA MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA  

 

Para poder estabelecer os critérios de intervenção clínica e poder entender 

o sujeito como único, é preciso que o profissional envolvido no atendimento 

entenda com profundidade o que acontece no corpo daquele indivíduo. Por isso, 

novamente volto aos escritos de CAMPOS (op. cit.), colocando o foco mais 

especificamente na clínica fonoaudiológica, para compreendermos os caminhos a 

serem percorridos no atendimento de uma criança com múltiplas deficiências. 

 

Os comprometimentos que comumente são encontrados em nossa clínica 

referem-se: à mímica facial, aos reflexos orais, à alimentação, sialorréia, 

respiração, articulação, voz, audição e à linguagem. O comprometimento da 

comunicação é bem variável, por isso, é possível encontrar pacientes com poucas 

dificuldades de linguagem, com distúrbios moderados e até com graves retardos 

na aquisição da fala (PINHO, 1999). 

 

 No que se refere ao desenvolvimento da linguagem, a preocupação maior 

deve recair na possibilidade de crianças com múltiplas deficiências se 

comunicarem, mais do que na adequação articulatória e/ou fonêmica, de acordo 

com o padrão da língua. 

 

 Para tanto, observar a criança e as maneiras como ela busca se fazer 

entender, principalmente com a mãe, através, no início, de movimentos corporais 

é fundamental, pois, é a partir daí que serão atribuídos e negociados significados 

pelos interlocutores envolvidos nas mais diversas situações dialógicas cotidianas, 

possibilitando a ampliação de repertório lingüístico. Com isso, a criança vai sendo 

introduzida no universo da linguagem e, portanto, inserindo-se na cultura e 

encontrando meios de circular e se fazer presente nos mais variados ambientes, 

além do familiar. 
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Como é muito discutido na área fonoaudiológica, existem diferentes 

referenciais teóricos para se trabalhar com a linguagem.  

 

Diferente da abordagem citada acima, LACERDA (1993) afirma que a 

linguagem da criança com ECNP deve ser situada dentro do seu desenvolvimento 

cognitivo, percebendo como ocorre a comunicação entre a criança e o meio, 

apesar do seu comprometimento sensório-motor. Há a necessidade de se 

propiciar que a criança interaja com o meio, favorecendo uma troca ativa com 

este. Assim, ela teria a chance de vivenciar as construções do período sensório-

motor, o que a levaria ao enriquecimento da linguagem. 

 

Segundo BRAGA (1995), em alguns casos, bastaria que o ato motor fosse 

exercido por um outro integrante do meio, um mediador. Assim sendo, todo o 

potencial cognitivo da criança seria usado na construção mental da tarefa, e ela 

orientaria esse mediador, dirigindo-o a partir de suas próprias perspectivas. Para 

esse mediador seria dado, então, o papel de criação conjunta, de cooperação, em 

uma operação que favoreceria uma construção recíproca. Criança e mediador 

iriam se modificando no processo de interação; ambos desenvolvendo um 

processo criativo para a descoberta de novas rotas. 

 

É importante ressaltar que o trabalho do fonoaudiólogo com a múltipla 

deficiência, além do desenvolvimento da linguagem, precisa dar conta de todo o 

funcionamento do Sistema Estomatognático (doravante SEG)7. Neste aspecto, a 

maior preocupação de muitos profissionais da área diz respeito à alimentação e 

suas dificuldades, podendo levar a um quadro de disfagia. 

 

 O termo disfagia refere-se a todos os danos de qualquer parte de unidade 

de deglutição. Segundo ROCHA (1998), disfagia é a dificuldade de coordenação 

dos movimentos de deglutição que afeta crianças e adultos, podendo ser 

                                                 
7 Antigamente denominado OFA: Órgãos Fonoarticulatórios 
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congênita ou adquirida. O propósito fundamental da identificação e do tratamento 

das causas da dificuldade na deglutição é o de evitar, o máximo possível, 

desidratação, infecções pulmonares e sub-nutrição. 

 

Um exemplo de intervenção terapêutica junto às crianças com múltiplas 

deficiências é o Método Neuroevolutivo Bobath, que vem sendo adotado por 

diversos profissionais de reabilitação, com o objetivo de se obter um tônus 

postural mais adequado, favorecendo também movimentos mais coordenados. 

Para tanto, são realizados manuseios especiais (toques, pressão, deslizamentos, 

que combinam a inibição de padrões de movimentos anormais e a facilitação de 

padrões de movimentos mais normais) pelo terapeuta no corpo todo da criança, a 

fim de se obter um controle motor que lhe confira maior autonomia nos 

movimentos, na realização de funções e atividades que façam sentido para cada 

indivíduo. 

 

Segundo FRAZÃO (1996), as técnicas de manuseio são usadas para que a 

criança obtenha um controle sensorial e motor e, por isso, caracterizam tanto o 

tratamento do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo como também do terapeuta 

ocupacional.  

 

”O manuseio deve abranger a inibição8 de padrões de movimentação anormais, a 

facilitação9 de movimentos ativos por parte do paciente, que antecipadamente 

(feedforward) deve ter conhecimento da tarefa que realizará. A função do” feedback 

“sensorial seria a de regular, adaptar o movimento, ou tarefa, que esta sendo executada”  

(FRAZÃO, 1996). 

 

                                                 
8 “Inibição: termo que se refere à habilidade de refrear uma ação em favor de outra. Isto inclui reações 
normais à estimulação, ou seja, respostas adequadas à força e tipo de estímulo dado”.(Frazão, 1996) 
9 “Facilitação: termo que se refere à estimulação de movimentos voluntários espontâneos, incluindo as 
reações de retificação e de equilíbrio, em resposta a técnicas especiais de manuseio do paciente como 
também à colocação do paciente em preparação para movimentos específicos” (Frazão, 1996). 
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Na Fonoaudiologia, esse tipo de intervenção pode favorecer a adequação 

do tônus facial, bem como do sistema estomatognático, que é caracterizado por 

um conjunto de estruturas estáticas e dinâmicas do complexo orofacial, 

responsáveis pelas funções de respiração, sucção, mastigação, deglutição e fala. 

Nesse sentido, é uma prática que se diferencia daquela mais tradicionalmente 

utilizada pelos profissionais preocupados com cada estrutura isolada, não levando 

em conta que, uma vez que essas estruturas formam um conjunto, se uma está 

em desequilíbrio, acaba por desequilibrar todo o sistema que compreende. 

 

LACERDA (1993) afirma que tratar e manusear uma criança com múltipla 

deficiência envolve a solução de vários problemas. Nesse trabalho, a cooperação 

dos pais é vital, porque somente quando estes e os terapeutas atuam juntos, 

como uma equipe, podem ser dadas a uma criança as melhores oportunidades 

para o desenvolvimento de suas capacidades, quaisquer que sejam as suas 

limitações. 

 

No atendimento à criança com ECNP não devemos trabalhar apenas a 

deficiência motora, mas sim a totalidade de suas necessidades e, especialmente, 

com o estabelecimento de uma relação mãe-filho. 

 

Assim, fragmentar a atuação, adequando o SEG, enfocando a alimentação, 

“orientando” a mãe a realizar exercícios em casa reduz a amplitude do trabalho 

fonoaudiológico. Já na proposta de uma “clínica do sujeito”, as técnicas são 

colocadas ao lado de um outro saber; o saber sobre o indivíduo que necessita de 

cuidados. 
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1.4. O PACIENTE EM CENA 

 

Quando deixamos de olhar nosso paciente em sua multiplicidade de 

papéis10, estamos fragmentando-o, o que pode diminuir suas oportunidades de 

se reconhecer como indivíduo e de construir uma identidade, apesar do papel 

de deficiente. 

Podemos observar então que vários autores concordam que a imagem de 

um indivíduo depende de como ele é visto e tratado pela sociedade que o cerca, e 

do papel que ele assume no meio em que vive.  

 

Podemos dizer, deste modo, que é imprescindível dar ao deficiente os 

apoios necessários às suas necessidades, para que também sua identidade possa 

se formar de maneira saudável. Em momento algum se deve deixar de lado suas 

dificuldades, porque elas existem e sempre vão existir, mas as suas possibilidades 

precisam ser valorizadas, pois estas estão presentes em todo ser humano. 

 
Olhar a deficiência por um outro ângulo não significa ignorar a importância 

do diagnóstico para o tratamento do indivíduo; porém, há outras questões que 

necessitam ser igualmente consideradas, como vimos anteriormente: 

 

       Quem é a pessoa que veio para ser atendida? Como podemos contribuir 

para uma qualidade de vida melhor, que é a busca da reabilitação? Como ela se 

                                                 
10 Segundo a teoria de J.L. Moreno, na relação com o outro, são criados papéis que se complementam, para 
que o sujeito se constitua na sociedade em que vive. De cada relação originam-se diferentes papéis, fazendo 
parte da identidade e da formação deste indivíduo enquanto sujeito de uma sociedade. Sendo assim, na vida 
do indivíduo há uma multiplicidade de papéis , de acordo com suas relações. “O papel é a forma de 
funcionamento que o indivíduo assume no momento específico em que reage a uma situação específica, a 
qual outras pessoas ou objetos estão envolvidos” (CUKIER, 2002, p201) 
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encontra neste dia de atendimento? E o mais importante: o quê, como terapeutas, 

podemos oferecer a ela e para aquela que a acompanha (normalmente a mãe)?  

 

Com isso, o atendimento deixa de enfatizar a perda, as dificuldades, as 

incapacidades e busca as possibilidades, para, através delas, trabalharmos os 

objetivos da terapia fonoaudiológica, quais sejam, desenvolvimento de linguagem, 

trabalho com ênfase na comunicação/ relação com o outro, adequação do SEG, 

alimentação, entre outros aspectos.  

 

Essas questões devem nortear cada atendimento, sendo abordadas pelos 

mais diversos profissionais da saúde, pois apenas quando deixamos de olhar o 

indivíduo através de sua deficiência é que possibilitamos que descubra suas 

capacidades. 
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CAPITULO 2 
 

“O ser humano é um ser inacabado, que requer a convivência  
para que possa se constituir enquanto tal. 

 Em outras palavras, para poder se reconhecer,  
a criança precisa primeiramente ser reconhecida pelo outro; 

 para que possa dizer, é necessário que ela tenha 
 sido dita pelo outro que lhe é significativo. 

 Enfim, sem a presença do outro é impossível ser humano”.  
(MADUREIRA,1999), 

 
 

 

 

O Impacto da Deficiência na Relação Mãe-Bebê 
 

2.1. A DECISÃO DE SER MÃE 

 
Segundo WINNICOTT (1979/198311), cada ser humano traz inato um 

potencial para amadurecer, para se integrar; porém, o fato de essa tendência ser 

inata não garante que ela realmente vá ocorrer, pois, para tanto, depende de um 

ambiente facilitador que forneça cuidados suficientemente bons, sendo que, no 

início, esse ambiente é representado pela mãe. É importante ressaltar que esses 

cuidados dependem da necessidade de cada criança, pois cada ser humano 

responderá ao ambiente de forma própria, apresentando, a cada momento, 

condições, potencialidades e dificuldades diferentes.  

 

Nessa medida, podemos pensar que, se amadurecer significa alcançar o 

desenvolvimento do que é potencialmente intrínseco, possíveis dificuldades da 

mãe em olhar para o filho como diferente dela, com capacidade de alcançar certa 

autonomia, podem tornar o ambiente não suficientemente bom para aquela 

criança amadurecer. Não basta, apenas, que a mãe olhe para o seu filho com o 

                                                 
11 Estarei colocando a data da primeira edição “barra” a data da publicação consultada dos livros que houver 
esta especificidade. 
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intuito de realizar atividades mecânicas que supram as necessidades dele; é 

necessário que ela perceba como fazer para satisfazê-lo e possa reconhecê-lo em 

suas particularidades.  

 

Quando um bebê é gerado, planejado ou não, desejado ou não, ele só 

passa a realmente existir quando a mulher decide que quer ser mãe, algo que é 

denominado por WINNICOTT como: “conceber mentalmente”. 

 

De fato, segundo a Psicanálise, mesmo antes de engravidar, a mulher 

idealiza o momento em que se tornará mãe: cria expectativas com relação ao filho 

e projeta ideais a serem realizados e conquistados por ela nesse novo papel. 

Nessa medida, podemos dizer que, para a mulher, o nascimento de um filho traz 

consigo as representações sociais da maternidade, o desempenho de um 

determinado papel na família e a realização pessoal. 

 

MANONI (1964/1999), embora siga uma linha teórica diferente da adotada 

por WINNICOTT, aborda essa questão de uma maneira interessante, contribuindo 

para as reflexões propostas neste estudo: 

 

 “O que é para mãe o nascimento de um filho? Na medida em que aquilo que 

deseja no decurso da gravidez é antes de mais nada, a recompensa ou a repetição de 

sua própria infância, o nascimento do filho vai ocupar um lugar entre os sonhos perdidos: 

um sonho encarregado de preencher o que ficou vazio no seu próprio passado, uma 

imagem fantasmática que se sobrepõe á pessoa “real” do filho. Esse filho de sonho tem 

por missão restabelecer, reparar o que na história da mãe foi julgado deficiente, sentido 

como falta, ou de prolongar aquilo a que ela teve que renunciar” (MANONI ,1999, p.5), 

 

A autora também afirma que qualquer que seja a mãe, o nascimento de 

uma criança nunca corresponde exatamente ao que ela esperava. Sendo assim, a 

expectativa do filho idealizado e almejado é desfeita pelo encontro com o bebê 

real.  
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Porém, mesmo com todo esse turbilhão de sentimentos, somado com 

aqueles que advêm do fato de o bebê não estar mais dentro dela, como de perda, 

de tristeza, a mãe traz consigo algo que se desenvolveu nos últimos meses da 

gestação e que dura de semanas aos primeiros meses que se seguem ao 

processo do nascimento, que permite a ela cuidar de seu filho, denominado por 

WINNICOTT: “preocupação materna primária”. O autor deixa sempre muito claro 

que a adaptação da mãe é às necessidades da criança e não à satisfação de seus 

desejos.  

                        
“Nesse estado, as mães tornam-se capazes de colocar-se no lugar do bebê, por 

assim dizer. Isto significa que elas desenvolvem uma capacidade surpreendente de 

identificação com o bebê, o que lhes possibilita ir ao encontro das necessidades básicas 

do recém-nascido, de forma que nenhuma máquina pode imitar e que não pode ser 

ensinada” (WINNICOTT, 1979/1983, P 49). 

 

Num artigo intitulado “A mãe dedicada comum”, escrito em 1966 e 

publicado numa coletânea de conferências e palestras radiofônicas, WINNICOTT 

descreveu um estado psicológico especial, um modo típico que acomete as 

mulheres gestantes no final da gestação e nas semanas que sucedem o parto. 

Nessa palestra, o autor nos conta como, em 1949, surgiu quase que por acaso a 

expressão mãe dedicada comum, que serviu para designar a mãe capaz de 

vivenciar esse estado, voltando-se naturalmente para as tarefas da maternidade, 

temporariamente alienada de outras funções, sociais e profissionais. 

 

Trata-se, pois, de uma condição psicológica muito especial, de sensibilidade 

aumentada, que WINNICOTT chega a comparar a uma doença, uma dissociação, 

um estado esquizóide, que, no entanto, é considerado normal durante esse 

período. 

 

WINNICOTT afirma que, na base do complexo de sensações e sentimentos 

peculiares dessa fase, está um movimento regressivo da mãe na direção de suas 
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próprias experiências enquanto bebê e das memórias acumuladas ao longo da 

vida, concernentes ao cuidado e proteção de crianças.  

 

Tão gradualmente como se instala, em condições normais, o estado de 

“preocupação materna primária” deve dissipar-se. Essas condições incluem a 

saúde física do bebê e da mãe, após um parto não traumático, uma amamentação 

tranqüila e pouca interferência de elementos estressantes. 

 

Após algumas semanas de intensa adaptação às necessidades do recém–

nascido, este sinaliza que seu amadurecimento já o torna apto a suportar as falhas 

maternas. A mãe suficientemente boa deve compreender esse movimento do 

bebê rumo à dependência relativa e a ele corresponder, permitindo-se falhas que 

abrirão espaço ao desenvolvimento. 

 

De fato, na obra de WINNICOTT (1979/1983; 1988/2002) encontramos que a 

capacidade das mães em dedicar a seus filhos toda a atenção de que precisam, 

atendendo suas necessidades de alimentação, higiene, acalanto ou no simples 

contato sem atividades, cria condições para a manifestação do sentimento de 

unidade entre duas pessoas. Da relação saudável que ocorre entre a mãe e o 

bebê, emergem os fundamentos da constituição da pessoa e do desenvolvimento 

emocional-afetivo da criança. 

 

A capacidade da mãe em se identificar com seu filho permite-lhe satisfazer 

a função sintetizada por WINNICOTT na expressão holding. Ela é a base para o que 

gradativamente se transforma em um ser que experimenta a si mesmo. A função 

do holding em termos psicológicos é fornecer apoio egóico, em particular na fase 

de dependência absoluta antes do aparecimento da integração do ego. O holding 

inclui principalmente o segurar fisicamente o bebê, que é uma forma de amar; 

contudo, também se amplia a ponto de incluir a provisão ambiental total anterior 

ao conceito de viver com, isto é, da emergência do bebê como uma pessoa 

separada que se relaciona com outras pessoas separadas dele. 
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O ato de tocar pode conter elementos fundamentais para o 

desenvolvimento do ser humano, proporcionando bem estar físico, emocional e 

social. A qualidade do toque na vida infantil pode gerar tendências positivas no 

decorrer do crescimento, levando à formação de uma personalidade terna e 

amorosa (NETO, 2004). 

 

WINNICOTT (1979/1983) também coloca que a mãe, ao tocar seu bebê, 

manipulá-lo, aconchegá-lo, falar com ele, acaba promovendo um arranjo entre 

soma e psique e, principalmente ao olhá-lo, ela se oferece como espelho no qual o 

bebê pode se ver.  

 

Na visão winnicottiana, já nos primórdios da existência, é fundamental para 

a constituição do self o modo como a mãe coloca o bebê no colo e o carrega; dá-

se, assim, a continuidade entre o inato, a realidade psíquica e um esquema 

corporal pessoal. 

 

O holding é necessário desde a dependência absoluta até a autonomia do 

bebê, ou seja, quando os espaços psíquicos entre este e sua mãe já estão 

perfeitamente distintos. 

 

WINNICOTT (1976/1983), visando mostrar a pais leigos a importância do que 

eles faziam naturalmente, traz uma descrição mais concreta do que está envolvido 

no holding: 

“Protege da agressão fisiológica, leva em conta a sensibilidade cutânea do 

lactente – tato, temperatura, sensibilidade auditiva, sensibilidade visual, sensibilidade à 

queda (ação da gravidade) e a falta de conhecimento do lactente da existência de 

qualquer coisa que não seja ele mesmo. Inclui a rotina completa do cuidado dia e noite, e 

não é o mesmo que com dois lactentes, porque é parte do lactente, e dois lactentes nunca 

são iguais. Segue também as mudanças instantâneas do dia-a-dia que fazem parte do 

crescimento e do desenvolvimento do lactente, tanto físico como psicológico” (Winnicott, 

1979/1983, p.48). 
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Em sua teoria, conforme colocado anteriormente, afirma que o “estado de 

preocupação materna primária” implica em uma regressão parcial por parte da 

mãe, a fim de identificar-se com o bebê e, assim, saber do que ele precisa, mas, 

ao mesmo tempo, ela mantém o seu lugar de adulta. É, ainda, um estado 

temporário, pois o bebê naturalmente passará da “dependência absoluta” para a 

“dependência relativa”, o que é essencial para o seu amadurecimento. 

 

 A dependência absoluta refere-se ao fato de o bebê depender inteiramente 

da mãe para ser e para realizar sua tendência inata à integração em uma unidade. 

À medida que a integração torna-se mais consistente, o amadurecimento exige 

que, vagarosamente, algo do mundo externo se misture à área de onipotência do 

bebê. Ser capaz de adotar um objeto transicional já anuncia que esse processo 

está em curso e, a partir daí, algumas mudanças se insinuam. O bebê está 

passando para a dependência relativa e pode se tornar consciente da 

necessidade dos detalhes do cuidado maternal e relacioná-los, numa dimensão 

crescente, a impulsos pessoais.  

 

No início da passagem da dependência absoluta para a dependência 

relativa, os objetos transicionais exercem a indispensável função de amparo, por 

substituírem a mãe que se desadapta e desilude o bebê. A transicionalidade 

marca o início da desmistura, da quebra da unidade mãe-bebê. 

 

Na progressão da dependência absoluta até a relativa, WINNICOTT 

(1988/2002) mapeou três realizações principais: integração, personificação e o 

início das relações objetais. É nesse período de dependência relativa que o bebê 

vive estados de integração e não integração, forma conceitos de eu e não – eu, 

mundo externo e interno, estágio de concernimento, podendo então seguir em seu 

amadurecimento, no que o autor denomina independência relativa ou rumo à 

independência. Aqui, o bebê desenvolve meios para poder prescindir do cuidado 

maternal. Isto é conseguido mediante a acumulação de memórias de maternagem, 



 

 

42

da projeção de necessidades pessoais e da introjeção dos detalhes do cuidado 

maternal, com o desenvolvimento da confiança no ambiente.  

 

É importante ressaltar que, segundo WINNICOTT (1988/2002), a 

independência nunca é absoluta. O indivíduo sadio não se torna isolado, mas se 

relaciona com o ambiente de tal modo que pode se dizer que ambos se tornam 

interdependentes. 

 

Porém, nem sempre é possível a uma mãe de criança com deficiência tocá-

la, acariciá-la, aconchegá-la. Ela sabe que precisa cuidar da higiene, da 

alimentação, enfim da sobrevivência de seu filho, mas pode realizar essas ações 

que dizem respeito à função materna de maneira mecânica, até mesmo destituída 

de afeto. 

 

Conforme colocado por DIAS (2003), essa mãe tenderá a cuidar de seu filho 

por via mental, suas ações com ele poderão ser regidas por regras 

intelectualmente estabelecidas e conhecidas. Embora se esforce para provê-lo 

dos cuidados básicos, dificilmente conseguirá uma intimidade profunda com seu 

filho, através da comunicação silenciosa que o toque permite. 

 

Ainda segundo a autora, embora a preocupação materna primária seja um 

estado que advém naturalmente com a maternidade, existem mulheres que o 

temem e resistem à regressão nele contida: 

 
 “Esse tipo de mãe tenderá a cuidar do lactente por via mental; seus atos serão 

deliberados, regidos por regras intelectualmente estabelecidas. Talvez ela consiga provê-

lo de algumas coisas básicas, mas não será capaz da comunicação profunda e silenciosa 

que a intimidade traz” (DIAS, 2003, p.136). 

 

No caso de uma doença do filho ou uma eventual internação, a constatação 

da perda do bebê ideal, que é então substituído por um deficiente, certamente, 
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desestabiliza a dupla. Frustrações da mãe podem levá-la a manter a dependência 

absoluta do bebê como forma de compensação. 

 

Conforme vimos acima, segundo os preceitos winnicottianos, toda pessoa 

possui um potencial inato para crescer e desenvolver-se plenamente até atingir a 

idade adulta; no entanto, esse potencial somente terá a oportunidade de se tornar 

real, de se manifestar dentro de um ambiente que seja satisfatório e atenda às 

suas necessidades individuais.  

 

Portanto, a relação mãe-bebê é fundamental, não só para a manutenção da 

integridade física, mas também para o desenvolvimento psíquico do bebê, pois o 

ego imaturo precisa ser fortalecido pelo “apoio egóico” dado pela mãe - é ela que 

tem em mente a criança como uma pessoa completa. 
 

“O desamparo físico verdadeiro e real do bebê humano significa que o sine qua 

non do seu crescimento, tanto físico como emocional, é a dependência de um ambiente 

facilitador ou do cuidado maternal que forma uma unidade junto com o bebê” (DAVIS E 

WALL BRIDGE , 1982, p. 49)  

 

 Assim sendo, para WINNICOTT (1988/2002, p. 30), mãe-bebê, inicialmente, 

não existem separadamente: “... Um bebê não pode existir sozinho, mas é, 

essencialmente, parte de uma relação”. 
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2.2. A CHEGADA DE UM FILHO DIFERENTE 
 

 

Diante do que vimos até o momento, trago aqui um questionamento feito 

por MANONI (1964/1999, p.5): 
 

“Se este filho, carregado com todos os sonhos perdidos da mãe nasce doente, o 

que irá acontecer?” 

 

Há alguns vértices segundo os quais podemos refletir sobre essa pergunta. 

Para a autora, a irrupção na realidade de uma imagem de corpo enfermo produz 

um choque na mãe: no momento em que, no plano fantasmático, o vazio era 

preenchido por um filho imaginário, eis que aparece o real, que, pela sua 

enfermidade, vai não só renovar os traumatismos e as insatisfações anteriores, 

como também impedir posteriormente, no plano simbólico, a resolução para mãe 

do seu problema de castração.  

 

Diante disso, a autora coloca que a mãe tende a pegar para si a 

responsabilidade de cuidar da criança deficiente, pois há casos12 em que o pai não 

se disponibiliza para compartilhar os cuidados com os filhos, em outros, vai 

embora da relação, alegando não ter condições para isso; enfim são inúmeras as 

situações que levam as mães a assumirem todos os cuidados.  

 

Por um outro vértice, o deparar-se com o bebê real leva a mãe a 

experienciar uma situação não esperada. Toda a fantasia e imagem em relação à 

criança almejada são substituídas por um sentimento de perda e luto. As emoções 

e sentimentos vivenciados com o nascimento de um filho com deficiência são 

descritos pelas mães com grande sofrimento e pesar. Uma perturbação abrupta 

                                                 
12 É importante colocar que também existem muitos pais que, juntamente com suas esposas -  mães de seus 
filhos deficientes -, assumem o cuidado destes, permanecendo não apenas presente de corpo, mas também 
de alma. 
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assola seu equilíbrio emocional. Sentem-se como se o mundo tivesse acabado 

para elas, vivendo uma experiência única e intransferível, permeada por choro, 

solidão, sentimentos de desamparo e uma grande ânsia por fugir da situação 

vivida. 

 

Todas as projeções futuras e expectativas com relação aos significados 

atribuídos pela mãe ao filho são substituídas por uma tristeza profunda. Ela 

vivencia o luto pela perda do bebê idealizado, luto esse que é transmutado pelo 

sentimento de pesar dos sonhos desfeitos e pela impossibilidade de imaginar seu 

futuro e o da criança.  

 
O modo de ser-mãe pode ser afetado com a deficiência do filho, afetando 

seu estado de ânimo e levando-a a viver de maneira emocionada. A mãe luta com 

seus próprios sentimentos, opostos e contraditórios, podendo sentir inicialmente 

uma aversão física e emocional muito forte pela criança, condição que a 

impossibilita de se envolver em carinhos e cuidados. Dessa maneira, não 

consegue estabelecer o vínculo materno e o apego ao bebê. 

 

O filho pode ser percebido como não – humano, algo com defeito que 

chegou no lugar do bebê desejado. Ao vivenciar o desapego emocional e o 

rompimento afetivo com o filho, algumas mães podem não conseguir cuidar e 

amamentar seus bebês, dificultando mais uma vez o vínculo entre eles. Sendo 

assim, é possível perceber também que as dificuldades da mãe para aceitar a 

deficiência do filho podem fazer uma quebra na construção da relação primária 

mãe-criança e uma dificuldade na construção do vínculo entre elas. 

 

De acordo com SILVA E DESSEN (2001), os sentimentos dos pais em relação 

à sua criança com deficiência constituem fatores preponderantes para a 

adaptação e o bem-estar da família. Na pesquisa que realizaram, as mães 

relataram mágoa e sofrimento em relação à difícil situação de suas crianças 

deficientes, e também culpa. Mas, embora estejam vivendo uma situação adversa, 
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pretendem, nesse turbilhão de sentimentos, dar continuidade ao ser-mãe de uma 

criança deficiente, buscando alternativas para essa realidade.  

 

AMARAL (1995) nos mostra duas alternativas usadas para o enfrentamento 

dessa situação: lidar com a realidade ou usar mecanismos de defesa para 

suportá-la. Esses mecanismos de defesa quase sempre se apresentam de duas 

formas: a negação escolhida, caracterizada por um pensamento do tipo “se eu 

ignorá-la talvez ela vá embora”, ou a negação inconsciente, quando realmente se 

olha para os fatos e não se consegue percebê-los como verdadeiros.   

 

A fim de estabelecer um vínculo afetivo com o filho, as mães podem fazê-lo, 

por exemplo, com o bebê desejado e perdido, tornando-se, assim, prisioneiras da 

melancolia, ou podem, paradoxalmente, estabelecer um vínculo com a deficiência 

e não com o filho deficiente, ou seja, suas relações estarão baseadas no 

fenômeno e não na criança, nas práticas terapêuticas e não nas necessidades 

humanas. 

 

BRUNHARA E PETEAN (1999) também descreveram, em seu estudo, algumas 

reações, explicações e sentimentos apresentados por mães de crianças com 

deficiência. Segundo as autoras, as reações foram de choque, tristeza, 

resignação, revolta, busca; quanto às explicações, encontraram respostas como: 

científicas corretas, científicas incorretas, castigo, crendice popular, negação, 

premonição, culpa, confusão e, ainda, a não explicação (não sabem o porquê da 

deficiência do filho).   

 

O choque pode ser definido como um abalo emocional, uma interrupção 

abrupta dos estados emocionais usuais que rompe com o equilíbrio de cada um. É 

descrito como uma situação de torpor, sensação de impotência e desamparo.  

A negação é encontrada como resultado de uma falta ou ausência. É uma 

atitude que encobre a não aceitação da deficiência, ou seja, a pessoa se recusa a 
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enxergar a realidade como ela se apresenta, fantasiando ou fingindo que o 

problema não existe.  

A tristeza é um aspecto revelador de mágoa ou aflição. No momento da 

notícia, a família se sente triste, decepcionada e frustrada frente à ausência da 

satisfação do desejo do filho idealizado.  

A resignação é encontrada como a renúncia espontânea de uma graça; a 

submissão paciente aos sofrimentos da vida. Aparece acompanhada por 

sentimentos de passividade, de conformismo, de valores religiosos e misticismos.  

A revolta, grande perturbação moral causada por indignação, aversão e 

repulsa, é uma reação manifestada frente a uma situação não esperada sobre a 

qual não se tem controle.  

Manifesta-se normalmente como raiva, funcionando como válvula de 

escape para a cólera que sentiram pela injustiça do problema dos filhos. 

 A culpa - sentimento de ter sido o responsável por uma ação ou por uma 

omissão prejudicial, reprovável ou criminosa. É a violação ou inobservância de 

uma regra de conduta, de que resulta lesão do direito alheio. Normalmente, esse 

sentimento vem seguido da reação inicial de choque. 

 A ansiedade é uma ânsia, um estado afetivo caracterizado por um 

sentimento de insegurança.  

Insegurança é a condição daquele que não tem segurança, confiança ou 

garantia. Este é um sentimento muito comum frente ao futuro da criança com 

deficiência.  

 

A literatura consultada, independente da deficiência estudada, apresentou 

as características acima citadas como algumas reações que comumente são 

encontradas. Diante desta literatura que abarca a questão da deficiência, é 

possível perceber que, independente da problemática em questão, as reações 

manifestadas se mostram as mesmas. 

 

Esses sentimentos e processos pelos quais os pais passam vão interferir 

diretamente na aceitação da criança. Ao perderem o filho desejado, imersos em 
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seus sofrimentos e com poucas condições ou recursos para elaborarem esse luto, 

as mães podem estar impedidas de estabelecer um vínculo com o bebê real. 

 

Muitos desses pais já observavam que algo não ia bem, outros temem 

pensar sobre isso e existem, ainda, aqueles que, embora tenham a certeza de que 

suas crianças não vêm se desenvolvendo como as outras, resistem a encontrar 

um nome para qualificá-las. Enfim, os momentos anteriores ao diagnóstico são 

descritos tanto na literatura quanto na prática como repletos de ansiedade, dor e 

medo. 

 

Decretado o diagnóstico, como vimos, outros tantos sentimentos surgem e 

se mantêm por determinado tempo até que possam ser elaborados. Muitos pais, 

diante da notícia de que, de fato, seus filhos têm problemas, se surpreendem, pois 

nunca esperavam que algo assim pudesse acontecer com eles. Os familiares vão 

construindo, então, diferentes maneiras de lidar com a situação, o que é 

fundamental para pensarmos no modo como conseguem superar ou não as 

dificuldades, vinculando-se a seus filhos de maneiras peculiares. Quanto a esse 

aspecto, observo que as mães, especialmente, têm papel determinante. 

 

Encontramos na teoria winnicottiana referências sobre o aspecto de 

reconhecimento do filho deficiente por parte da mãe a fim de conseguir 

transpassar todos esses sentimentos e cuidar de seu filho de uma maneira que lhe 

proporcione um ambiente suficientemente bom. 

 

“As distorções do ego originam-se de distorções da atitude daqueles que cuidam 

da criança. Uma mãe com um bebê constantemente apresenta e reapresenta o corpo a 

psique do bebê a um outro, e observa-se prontamente que esta tarefa fácil, porém 

importante torna-se difícil se o bebê tem alguma anormalidade que faz a mãe sentir-se 

culpada, envergonhada, assustada, excitada ou desesperançosa. Em tais circunstâncias 

ela pode fazer o melhor que possa, e não mais” (DAVIS E WALL BRIDGE, 1982  p.117). 
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Assim, segundo DAVIS E WALL BRIDGE (1982), WINNICOTT acreditava que 

uma mulher pode mais facilmente aceitar e amar uma criança deficiente pelo que 

ela é se for capaz de criar uma criança completa na fantasia, ou seja, se seu 

próprio ambiente inicial, agora internalizado, foi suficientemente bom. Sendo 

assim, podemos entender que, ao aceitar a criança como ela é e reconhecê-la 

como filha, a mãe se torna disponível para criar um ambiente suficientemente bom 

para aquela criança. 

 

Diante de tudo o que vimos até o momento, a maternagem e o 

reconhecimento da criança podem se tornar algo realmente difícil, pois na 

tentativa de cuidar de seus filhos, as mães podem agir de inúmeras maneiras, 

como super-proteger, negar, agir mecanicamente, como se a criança fosse um 

objeto, apegar-se em algo que certamente será difícil de ocorrer, como andar ou 

se alimentar.  

 

A forma com a qual o fonoaudiólogo pode trabalhar com essas tendências é 

então discutida nas vinhetas clínicas analisadas no próximo capítulo. 
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CAPITULO 3 

CAMINHO METODOLÓGICO  
  

A presente dissertação foi desenvolvida a partir de uma abordagem 

qualitativa. A pesquisa qualitativa permite uma compreensão particular daquilo que 

é estudado, não se atendo a generalizações populacionais, princípios e leis; tem 

como foco central o peculiar e busca mais a compreensão do que a explicação 

dos fenômenos pesquisados. 

 

Um dos aspectos primordiais da pesquisa qualitativa é o fato de colocar o 

pesquisador em um lugar de sujeito-observador para, posteriormente, “descrever” 

e “analisar” todo o material recolhido. Sendo assim, o pesquisador se torna parte 

fundamental da pesquisa e assume uma atitude aberta para descrever todas as 

manifestações que observa, não antecipando explicações e nem se deixando 

conduzir inicialmente por aparências imediatas para compreender o fenômeno. 

 

Logo após a organização dos dados, o pesquisador pode então interpretar 

todas as informações coletadas e descritas, atribuindo-lhes significados. É 

importante ressaltar, ainda, que todo o construto elaborado deve estar assentado 

em conceitos teóricos previamente delimitados. 

 

3.1. SELEÇÃO DO MATERIAL EMPÍRICO 

 

Na seleção do material clínico fonoaudiológico a ser aqui exposto, deparei-

me com um impasse: como escolher um único caso se tantos apresentavam 

questões significativas? Debrucei-me, então, sobre meus registros pessoais, os 

quais consistem em narrativas e observações escritas das situações clínicas, 

gravações de entrevistas iniciais com as mães de meus pacientes, depoimentos 

que fizeram durante os atendimentos e em sessões a elas dedicadas. E, diante da 

fertilidade desse material, optei por um outro caminho metodológico, obviamente 
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mantendo o princípio que rege as pesquisas qualitativas: a apresentação de 

vinhetas clínicas. 

 

Para escolher os casos a serem transformados em vinhetas, observei 

primeiramente se evidenciavam a mediação do fonoaudiólogo na interação 

mãe/criança, objetivo principal do presente estudo. Também utilizei como critérios: 

crianças de até quatro anos e que fossem portadoras de múltiplas deficiências, o 

que, na verdade, constituí-se como o perfil dos pacientes com os quais venho 

trabalhando, foco de interesse desde o início de minha formação profissional.  

 

Selecionei, então, sete crianças, atendidas entre os anos de 2003 e 2004, 

em uma instituição voltada para a assistência multidisciplinar de crianças entre 0 e 

6 anos de idade, com comprometimento neurológico. Todas já finalizaram o 

trabalho comigo.  
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3.2. ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL CLÍNICO 
 

 Durante a escolha das vinhetas, observei que algumas formas de 

relacionamento entre mãe/filho se repetiam em quase todos os casos que atendi. 

Analisando-as, percebi não só que há semelhanças entre elas como algumas 

ocorrem com certa freqüência, o que me levou a buscar na literatura teorias para 

compreendê-las.  

 

Ao agrupar as dinâmicas relacionais, pude observar algumas tendências 

que me permitiram criar o que denomino categorias. Em muitos casos que atendi, 

observei que mais de uma dessas categorias se apresentava na constituição do 

vínculo mãe/criança. Sendo assim, alguns pacientes aparecem em mais de uma 

delas.  

 

Elaborei, então, quatro categorias que agrupam essas formas e explicitam 

sentimentos vividos por essas mães no que concerne ao olhar dirigido aos seus 

filhos. São elas: 

 

 Evidências no corpo dificultando o vínculo; 

 Cuidados excessivos ou insuficientes; 

 Negação do diagnóstico; 

 Problemas para alimentar o filho. 

 

Essas categorias se originaram do material empírico, não sendo criadas 

previamente e sim emergindo dentre os dados à medida que estes eram 

estudados e analisados. Através dessas categorias, foi possível compreender e 

analisar as vinhetas clínicas apresentadas neste estudo, sendo que em cada uma 

delas abordei procedimentos fonoaudiológicos, mostrando como a intervenção 

clínica pôde provocar deslizamentos no perfil destas mulheres, ajudando a 

transformar aquilo que as faz sofrer.  
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Ressalto que todas as mães dos casos citados neste estudo assinaram o 

termo de consentimento livre e informado (ANEXO I). 

 

Inicialmente, apresento então um perfil geral desses pacientes e, a seguir, 

as formas como as mães foram encontrando de lidar com seus filhos, agrupadas 

nas categorias acima mencionadas, além dos procedimentos adotados nos 

atendimentos fonoaudiológicos.  
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3.3. PERFIL DOS PACIENTES 
 

Os sete pacientes citados aqui apresentavam quadros neurológicos graves, 

como microcefalia e síndromes, que têm como características convulsões, 

paralisias de membros superiores e/ou inferiores, muitas vezes associadas à 

deficiência visual ou auditiva. Como conseqüência, alguns não tinham controle 

cervical e, geralmente, havia hipotonia muscular, algumas vezes com fundo 

espástico.  

 

A maioria deles apresentava dificuldades na alimentação, tais como: 

dificuldade em coordenar a deglutição com a respiração, levando então a 

aspirações de alimento e, como conseqüência, pneumonias aspirativas; 

dificuldade na captação do alimento, na mastigação, na mascação ou na 

elaboração do bolo alimentar para posterior deglutição; dificuldade em coordenar a 

deglutição de consistências especificas, seja sólida, líquida ou pastosa; engasgos, 

tosses, regurgitações e vômitos durante e/ou após a refeição; além de problemas 

quanto aos aspectos nutricionais (nutrição/hidratação). Enfim, dificuldades na 

obtenção e ingestão de alimentos.  

 

Dentre os casos apresentados, um deles fazia, inclusive, uso de sonda 

gástrica13 (SG) e, antes da colocação desta, havia necessitado de sonda 

nasogástrica (SNG); e outra criança fazia uso de SNE (sonda nasoenteral).  

 

 
 
 
 

                                                 
13 A colocação de sonda para alimentação é necessária quando a criança apresenta disfagia, correndo o risco 
de aspirar o alimento para o pulmão e, com isso, fazer uma pneumonia por aspiração. Inicialmente, opta-se 
pela Sonda Nasogástrica, esperando-se que a reabilitação para alimentação por via oral (VO) ocorra em um 
prazo curto. Alguns especialistas estipulam um prazo de três meses de uso da SNG ou da SNE, sendo que, 
após este período, podem ocorrer outras complicações orgânicas, como refluxo esofágico. Após este período, 
é indicada a gastrostomia, uma cirurgia na qual é colocada uma sonda gástrica (SG) diretamente do 
estômago para fora, sendo possível alimentar o paciente através dela. 
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3.4. DESCRIÇÃO DOS CASOS14 

 

1. Cristina, mãe Elen 

 

Cristina era a única filha de um casal que permaneceu junto por um curto 

período de tempo.  Após dois meses de relacionamento, Elen ficou grávida. Logo 

que a menina nasceu, o pai da criança abandonou a família e, desde então, não 

deu mais notícias. Elen relaciona esse abandono ao nascimento prematuro da 

filha: “ele [pai] não agüentou saber que o bebê teria problemas”.  

 

De fato, o parto ocorreu aos sete meses. Cristina permaneceu duas 

semanas na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) e, após esse período, 

mais um mês no hospital. Aos seis meses, através de um geneticista, recebeu o 

diagnóstico de seqüela de toxoplasmose durante a gestação, tetraparesia 

espástica, disfagia e traços austitas. Ela apresentava, ainda, visão subnormal 

(VSN) - 30% no olho esquerdo e 0% no direito –, com deslocamento de retina. 

 

Cristina iniciou trabalho fonoaudiológico aos 4 anos de idade, ocasião em 

que também realizava acompanhamento com um infectologista. Permaneceu em 

atendimento por um ano, com sessões duas vezes por semana, durante quarenta 

e cinco minutos. 

 

2. Kléber, mãe Luísa 

 

Kléber era o segundo filho de uma família de três, todos não planejados 

pelo casal nordestino, que era bastante humilde. Apenas o pai trabalhava, 

enquanto Luísa cuidava dos filhos - um com 5 anos, Kléber com 3 e a menor com 

1 ano de idade - sendo que, segundo a mãe, não tinham “muito que comer”. 

Moravam na periferia, sem familiares próximos, pois todos estavam no nordeste. A 

                                                 
14 Os nomes utilizados nesta pesquisa são fictícios. 
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mãe sentia-se muito sozinha com as três crianças: “sem ninguém para poder 

contar”.  

 

Desde o nascimento, Kléber, que nasceu a termo e já na maternidade 

recebeu o diagnóstico de microcefalia, apresentou dificuldades para se alimentar. 

Porém, ate 2 anos e 10 meses de idade se alimentou por VO. Nessa ocasião, foi 

então colocada SNE, para tentar ganho de peso e melhora no quadro de 

desnutrição. 

 

Quando iniciou o trabalho fonoaudiológico, Kléber fazia uso de SNE e 

apresentava disfagia grave, tetraparesia espástica com fundo hipotônico.Após um 

mês de atendimento e muita conversa com os médicos responsáveis pelo caso, 

optou-se pela colocação de uma SG, pois Kléber não apresentava aumento de 

peso, permanecendo com 6 kg, mesmo após um mês da colocação da SNE.  

 

Kléber permaneceu em atendimento por um ano, inicialmente uma vez por 

semana, por quarenta e cinco minutos; depois de dois meses, passou para duas 

vezes por semana, em sessões de trinta minutos de duração. 

 

3. João, mãe Sonia 

 

João era filho único e desejado de um casal que morava em Pernambuco - 

a mãe enfermeira e o pai caminhoneiro -, sendo que os três mudaram para São 

Paulo em meados de 2003, em busca de um melhor tratamento para o filho. 

 

No prontuário de João, consta que, na gestação, houve intercorrências que 

resultaram em um parto prematuro. A partir do quinto mês, a mãe apresentou 

pressão alta, tendo de permanecer em repouso, até que, no sétimo mês, o bebê 

entrou em sofrimento e precisou ser realizada uma cesariana. 

 



 

 

57

O bebê nasceu, segundo a mãe, “roxo”, ou seja, com anóxia, e permaneceu 

no hospital por 17 dias, dos quais 10 foram na UTI. Após a alta do hospital, aos 2 

meses, João chorava muito, e por isso foi levado ao pediatra. Segundo a mãe, 

este lhe disse que a criança tinha problemas neurológicos. Com 5 meses, João 

começou a apresentar convulsões em forma de espasmos, sendo a partir dessa 

idade medicado com anticonvulsivos (rivotril, tegretol, depakene e topamax). 

 

Desde então, passou a ser acompanhado por um neurologista e um 

fisioterapeuta em Pernambuco. A família veio, então para São Paulo, sendo que 

João chegou à instituição com diagnóstico de ADNPM (Atraso no 

Desenvolvimento Neuropsicomotor). 

 

 Inicialmente, João ingressou no setor de Fisioterapia, realizando sessões 

semanais. Após dois meses, foi encaminhado para o setor de Fonoaudiologia, 

com a seguinte descrição: “não apresenta controle cervical, quadro motor 

hipotônico com fundo espástico, VSN e dificuldades na alimentação”. Permaneceu 

em atendimento por um ano, com sessões de quarenta e cinco minutos, duas 

vezes por semana. 

 

4. Lílian, mãe Carolina 

 

Lílian foi uma criança desejada, filha única de um casal que se preparou 

muito para sua chegada, tentando, inclusive, o método de inseminação artificial, 

através do qual Carolina engravidou.  

 

Embora desde quando o bebê tinha alguns meses Carolina soubesse que 

havia algo errado, apenas quando Lílian completou 2 anos de idade a mãe 

resolveu levá-la a um especialista.  

 

Lílian não suportava ser tocada, não interagia com outras pessoas, emitia 

“sons diferentes” e que não pareciam ter intenção comunicativa, não falava e 
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apresentava alguns movimentos repetitivos (estereotipados) com mãos e cabeça. 

No início, Carolina pensava que “esses comportamentos iam passar, que logo ela 

ia ser como as outras crianças”. Foi o pediatra que encaminhou a menina ao 

geneticista, que diagnosticou então uma síndrome rara de alteração 

cromossômica, com as características: 46, XX, t (1;4), (q-42;q21). 

 

Desde que recebeu o diagnóstico, Carolina buscou terapias alternativas 

para curar a filha, tais como: Florais, Reiki, Acupuntura, Aromaterapia, Xamanismo 

e Terapia Crânio-Sacral. 

 

Com 4 anos de idade, Lílian chegou ao setor de Fonoaudiologia da 

instituição, encaminhada pelo geneticista, apresentando as seguintes 

características: movimentos estereotipados com mãos e cabeça, trancamento dos 

dentes e emissão de um som específico ( gutural) com  a faringe; não apresentava 

contato visual, não permitia toques e levava à boca todos os objetos que pegava. 

 

Segundo a mãe, desde que recebera o diagnóstico, Lílian já havia realizado 

atendimento fonoaudiológico e fisioterapêutico no posto de saúde próximo a sua 

casa. Desde a entrevista inicial, Carolina expressou um grande incômodo por não 

poder permanecer junto com a filha nos atendimentos, perguntando qual a minha 

posição quanto a isso. Mostrou-se muito satisfeita quando lhe disse que fazia 

parte da minha forma de trabalhar a família participar das sessões, o que, neste 

caso, sempre ocorreu.  

 

Lílian permaneceu em atendimento por seis meses, na freqüência de uma 

vez por semana, em sessões de quarenta e cinco minutos. 

 

5. Beatriz, mãe Vera 

 

Beatriz, filha caçula de um casal de classe média alta, foi uma menina 

desejada e planejada. Desde os 3 meses de idade, Vera observou diferenças em 
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seu desenvolvimento, comparando ao filho mais velho (na ocasião deste estudo, 

com 5 anos de idade, sendo a diferença entre eles de quase quatro anos); porém, 

com freqüência, ouviu dos médicos que procurou na época que não era motivo 

para se preocupar, pois tudo estava dentro da normalidade. 

 

 Segundo a mãe, Beatriz demorou mais tempo para sustentar a cabeça, só 

conseguindo fazê-lo com 6 meses, e sentou com apoio quando já estava com um 

ano. Nesta época, Beatriz teve a primeira convulsão, permanecendo internada por 

oito dias. Quando estava com 1 ano e 7 meses, o neurologista que já vinha 

acompanhando o caso encaminhou a menina ao geneticista, de acordo com a 

sugestão da terapeuta ocupacional, que realizava atendimento domiciliar.  

 

Então, no dia do aniversário de 5 anos de seu filho mais velho, segundo 

Vera, seu “mundo caiu”. Beatriz havia feito os exames solicitados pelo geneticista 

e, nessa data, os resultados saíram pela Internet. Tratava-se de um quadro de 

Síndrome de Angelman, e os pais, antes de retornarem ao médico, buscaram 

inúmeras referências bibliográficas sobre a doença. 

 

Na primeira entrevista comigo, os pais trouxeram então, além do 

encaminhamento e dos exames, uma pasta com muitos artigos sobre a “tal 

síndrome” (sic). Baseados nestes, questionaram se e quanto algum tratamento 

terapêutico traria benefícios para a filha: “se ela nunca vai falar, para que fazer 

fono?”. Vera relatou, também, que estava decepcionada com o atendimento que 

havia recebido em uma outra instituição (segundo ela, de referência), pois várias 

vezes escutou dos profissionais o seguinte: “se nem a AACD aceitou, ela [Beatriz] 

deve ser muito grave”. 

 

 Foi possível observar que a mãe estava, de fato, muito fragilizada com a 

descoberta do diagnóstico; o pai, ao contrário, mostrava-se muito racional, 

querendo saber tudo o que era possível fazer pela filha.  
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Beatriz chegou ao setor de Fonoaudiologia com 1 ano e 8 meses de idade,  

apresentando as seguintes características: ausência de qualquer forma de 

comunicação, tampouco de vocalizações, dificuldades em manipular objetos, 

apresentando o comportamento de jogar tudo o que pegava, ADNPM (atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor), movimentos estereotipados de tronco e 

membros superiores. Quanto à parte motora, sentava apenas com apoio e não 

andava. 

 

Beatriz permaneceu em atendimento fonoaudiológico durante um ano, com 

sessões duas vezes por semana, de quarenta e cinco minutos cada. 

 

6. Maurício, mãe Raquel 

 

Maurício, filho único e desejado, nasceu de 30 semanas de gestação, com 

1.200 gramas. Permaneceu na UTI neonatal por dois meses e, posteriormente, na 

UTIP, até completar seis meses de vida. Quando adquiriu estabilidade do quadro 

clínico e peso adequado para a idade, teve alta, sendo alimentado por VO na 

mamadeira. Com oito meses, teve convulsões e permaneceu no hospital por um 

mês; quando teve alta, fazia uso de SNE. 

 

Maurício chegou ao setor de Fonoaudiologia com um ano de idade, 

apresentando tetraparesia espástica e disfagia severa. Fazia uso de SNG e 

aguardava a colocação da SG.  

 

Durante a entrevista inicial, após contar toda a história de Maurício, Raquel 

revelou que a única coisa que queria dos atendimentos era que o filho comesse: 

“Não faço questão que ele ande ou fale, mas preciso dar comida a ele.... esse 

‘caninho’ [sonda] é como se eu não tivesse dando comida, ele deve estar sempre 

com fome”... 
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Maurício permaneceu no setor de Fonoaudiologia por seis meses, sendo 

atendido uma vez por semana, em sessões de quarenta e cinco minutos. 

 

7. Maria Helena, mãe Rita 

 

Maria Helena foi uma criança muito esperada por sua família, por ser a 

sexta filha do casal. Segundo a mãe, seus irmãos, todos com idade acima de 20 

anos, a aguardavam tanto quanto os próprios pais. 

 

A menina nasceu com 26 semanas de gestação, pesando 800 gramas, e 

permaneceu em UTI por quatro meses. Aos dois meses de vida, apresentou 

parada cárdio-respiratória, com reanimação após vinte minutos. 

 

Desde sete meses de vida, Maria Helena realizava atendimentos de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Com 3 anos de idade, foi encaminhada pelo 

gastroenterologista para avaliação fonoaudiológica. Nesse encaminhamento, 

havia uma breve descrição do exame de videodeglotograma, que apresentava 

disfagia severa e uma colocação de SG em 45 dias.  Após a avaliação, aceitei o 

desafio de tentar impedir a colocação da SG, pois este era o principal pedido da 

família: que a menina não deixasse de se alimentar por VO. 

 

Maria Helena chegou ao setor de Fonoaudiologia com diagnóstico de VSN, 

hemiplegia à esquerda e disfagia severa. Como a mãe trabalhava o dia todo, a 

paciente era trazida para atendimento pelos irmãos, que se revezavam. Todos se 

mostravam muito disponíveis para cuidar da menina. Realizávamos uma sessão 

por semana, durante trinta minutos; com isso, muito trabalho de estimulação 

global e oral deveria ser feito em casa, o que, de fato, ocorria, pois eram 

realmente visíveis as mudanças no padrão alimentar de Maria Helena. 

 

No início, ela engasgava com todas as consistências de alimentos, e havia 

suspeita de aspiração. Ao longo dos atendimentos, diante da melhora do quadro, 
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foi descartada a colocação de SG, e a dieta de Maria Helena passou de pastosa 

liquidificada para pastosa amassada, e desta para semi-sólida. 

 

Maria Helena permaneceu no setor por um ano, com atendimentos uma vez 

por semana, durante trinta minutos. 
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CAPITULO 4 
“A múltipla deficiência é apenas uma 

 característica dentre as várias que  
o ser humano pode apresentar.” 

TELES E NASCIMENTO ( 2004) 

 
 

Entraves no Relacionamento das Mães com seus Filhos 
Deficientes e Possibilidades de Intervenção 

Fonoaudiológica 

 

Dada à especificidade do público atendido, as perspectivas fundamentais 

do trabalho terapêutico aqui em foco eram voltadas para a 

expressão/comunicação da criança em qualquer tipo de linguagem15 e também 

para possíveis adequações da função de alimentação. Ainda que existissem 

aspectos comuns a todos os casos atendidos, no que é considerado demanda do 

atendimento fonoaudiológico, as particularidades eram contempladas para que 

fosse possível traçar estratégias com o intuito de minimizar as dificuldades 

apresentadas, especialmente dando um maior enfoque na relação mãe-criança.  
 
Assim, o trabalho fonoaudiológico voltava-se para propriocepção, com 

estimulação tátil, olfativa e gustativa, a fim de que pudesse proporcionar uma 

melhor organização corporal desses pacientes. Além disto, eram realizados 

manuseio global e oral e técnicas para tratamento e reabilitação de disfagias. 

 

Ressalto que os trabalhos terapêuticos fonoaudiológicos aqui apresentados 

contaram com a participação das mães, ocorrendo preferencialmente dentro da 

sala de atendimento. Elas eram freqüentemente convidadas a entrar junto com 

seus filhos, bem como participar de toda a sessão, seja alimentando, segurando, 

                                                 
15 Aqui trabalho com a linguagem que é efetiva para cada criança. Pois tenho como objetivo ela se possa 
comunicar, seja através da fala, de sinais, de uma prancha de comunicação, desenhos, símbolos, mas que 
tenha autonomia para se fazer entender pelo mundo que a cerca.  
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experimentando diferentes possibilidades de interação com eles. Sempre procurei 

adequar essa solicitação às condições e aos recursos das mães dessas crianças. 

 

De fato, esse trabalho realizado com as mães requer muito cuidado e 

delicadeza, sendo o principal objetivo encontrar uma forma de aproximá-las de 

seus filhos, de acolher a angústia que se apresenta, além de informá-las sobre 

aspectos mais objetivos que fazem parte dos diversos quadros clínicos desses 

pacientes, levando-as a entrar em contato com a realidade sem desconsiderar os 

potenciais de desenvolvimento de suas crianças. 

 

Conforme já foi colocado anteriormente, em meus atendimentos pude 

observar que há algumas formas semelhantes de funcionamento das mães diante 

de suas crianças deficientes, as quais ocorrem com certa freqüência. Isso, 

certamente, auxiliou em minha atuação clínica, levando-me a acolher e intervir 

junto a cada uma dessas mães de forma que pudessem olhar para seus filhos e 

reconhecê-los em suas identidades.  

 

  A seguir, discuto essas formas, organizadas em categorias, bem como 

minha atuação em cada uma dessas situações. 
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4.1. EVIDÊNCIAS NO CORPO DIFICULTANDO O VÍNCULO: A DIFICIL ARTE DE 

OLHAR PARA ALÉM DO QUE SE VÊ 

 

A categoria evidências no corpo dificultando o vínculo revela as dificuldades 

da mãe em tocar seu filho, olhar para ele, interagindo sensorialmente. Talvez 

esteja presente o medo de lidar com um corpo desconhecido e aparentemente 

frágil.  

No entanto, como foi dito, não são nos cuidados básicos que percebemos a 

falta de intimidade entre mãe e criança, mas sim, muitas vezes, na forma como 

esta é entregue ao terapeuta, na forma como é carregada ou abraçada, 

geralmente rígida, tensa, com o corpo da mãe distante do corpo de seu filho, 

tocando-o apenas o suficiente para que ele não caia.  

 

É possível que essa dificuldade por parte da mãe indique uma não 

possibilidade de reconhecimento do filho. O que fazer diante dessa situação? 

Simplesmente falar “abrace seu filho, carregue-o com carinho...” não me parece 

adequado; ao contrário, pode gerar sentimentos de culpa na mãe por ela não 

apresentar condições de aconchegar sua criança. Como, então, o fonoaudiólogo 

pode ajudá-la, apresentando-lhe faces desconhecidas do paciente, encobertas 

pela gravidade da doença?  

 
Lembro-me de Cristina, que era trazida nos atendimentos pela mãe, Elen. 

Observava que esta a carregava no colo com certa distância do próprio corpo, e 

me entregava a filha estendendo os braços.  A aparência de Cristina era sempre 

impecável, aspecto que chamava a atenção.  Nas sessões iniciais, percebi que a 

mãe não trocava uma palavra com a filha. Quando questionei Elen sobre esse 

fato, ela me respondeu que não adiantava falar com Cristina, pois “ela não ia 

responder mesmo...”. A mãe parecia ser uma pessoa muito quieta, e abaixava o 

olhar sempre que alguém falava com ela. Preferia não participar dos 

atendimentos, e nas ocasiões em que concordou em entrar na sala, permaneceu 
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todo o tempo entretida com outras atividades, como ler revistas, ou mesmo olhar 

pela janela.  

 

Sendo assim, respeitei esse momento da mãe e não mais sugeri que 

participasse dos atendimentos. Quando apenas Cristina era atendida em um 

determinado horário, mantinha a porta de nossa sala entreaberta para que Elen 

pudesse, caso quisesse, acompanhar o trabalho. Logo que finalizava as sessões, 

sentava-me ao lado dela na sala de espera, juntamente com Cristina, e relatava o 

que havíamos feito. O recurso que utilizava era o de falar como se fosse a criança: 

“Sabe, mãe? Hoje nós brincamos com gelatina, tem um gosto delicioso...” e assim 

relatava à Elen todo o atendimento, contando através de um possível olhar de 

Cristina. 

 

No início, Elen quase não nos olhava; permanecia sentada, olhando para 

frente e, em alguns momentos, sorria. Mas, com o tempo, pude perceber que já se 

virava para nós, demonstrando prestar maior atenção nos relatos que lhe fazia. 

 

Depois de alguns meses, Elen começou a se aproximar mais da filha. Certa 

vez, quando estava em uma sala de reuniões da instituição, ouvi uma mãe 

conversando com uma criança. Imaginei então que se tratasse de outro paciente, 

mas, como estava no horário de Cristina, fui checar. Qual não foi minha surpresa 

ao encontrar Elen falando com a menina de maneira muito parecida com a que eu 

fazia no término das sessões - falava pela criança e respondia. Concluí que a mãe 

parecia estar começando a perceber a filha como alguém capaz de se relacionar. 

 

Em um dos atendimentos dessa ocasião, fizemos massinha com farinha, 

água, sal e gelatina. Ao final, quando, como de costume, me sentei com Cristina 

no colo, ao lado de Elen, para contar: “Olha mamãe, o que eu fiz! Ela [terapeuta] 

me ajudou, mas eu fiz sozinha... e olha que sujeira ela me deixou! Toda cheia de 

farinha e gelatina”.... chorando, a mãe me falou, muito baixinho: “Nunca pensei 

que ela fosse capaz de fazer isso”. 
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A partir desse dia, Elen passou a perguntar, logo que saíamos da sala, ou 

voltávamos do parque, o que havíamos feito. Ainda não se mostrava disponível 

para estar presente nos atendimentos, mesmo quando o trabalho era mais voltado 

para a questão da alimentação. Nessas ocasiões, solicitava que Elen entrasse ao 

menos por alguns minutos antes do término da sessão para, junto com ela, 

realizar as intervenções necessárias.  

 

Durante o trabalho realizado com Cristina e Elen, pude acompanhar, então, 

uma grande mudança no comportamento da mãe com relação à forma de se 

relacionar com a filha. O fato de estar conversando mais com ela antes dos 

atendimentos é um dado importante que nos mostra o quanto Elen estava 

investindo em Cristina, e não mais a tratando como um objeto a ser cuidado.  

 

A forma com a qual a paciente era trazida também mudou. Diferente do 

início, Elen, com freqüência, passou a trazê-la no colo, bem próximo de seu corpo, 

com as pernas de Cristina abertas e encaixadas em sua cintura. Era possível 

perceber que os corpos de ambas mostravam uma intimidade maior entre elas, 

permitindo que um se moldasse ao outro.  

 

O trabalho fonoaudiológico, neste caso, levou Cristina a uma maior 

organização corporal e, assim, despertou um interesse maior por parte dela em se 

comunicar com o mundo, possibilitada através de atividades sensoriais, das quais 

faziam parte, também, estimulação de linguagem, manuseio global e oral e, 

principalmente, um trabalho que ia além da patologia, buscando o ser humano que 

ali estava. 

 

Mas é importante ressaltar que, mesmo sendo evidente a mudança na 

interação entre mãe e filha, algumas questões ainda se mostravam presentes. A 

alimentação foi um aspecto que, como se verá mais adiante, até o final dos 
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atendimentos, se mostrava difícil. Isso nos faz pensar que, mesmo depois de um 

grande ganho na relação, neste caso, ainda há um caminho a ser percorrido pelo 

fonoaudiólogo. 

 

Também Luísa apresentava uma forma peculiar de carregar seu filho, 

Kléber, na ocasião com 2 anos de idade. Ela o segurava pelo meio das costas, 

como “um saco de batatas”, segundo comentários de outras mães presentes na 

sala de espera. Quando orientada a posicionar melhor o filho em seu colo, Luísa 

logo respondia, sempre na defensiva, que não era preciso, pois a criança “não 

ligava”. As sessões inicialmente ocorriam uma vez por semana, durante quarenta 

e cinco minutos. 

 

Luísa se apresentava com um discurso bastante vitimizado, por ter um filho 

“naquele” estado. A família era de classe social baixa. Na sala de espera, ela 

falava com outras mães sobre o quanto precisava ir de hospital em hospital com o 

filho, do trabalho que tinha para cuidar dele e das outras duas crianças, o que ela 

teria feito para merecer tal “castigo”. 

 

Percebi então que apenas uma vez por semana não seria eficiente para 

trabalhar as questões dessa mãe e também as necessidades fonoaudiológicas de 

Kléber, pois ele não suportava muito mais do que quinze minutos de manuseio. 

Diante disto, passei os atendimentos para duas vezes por semana, trinta minutos  

cada, com tempo para trabalhar o que fosse possível e para conversar com Luísa. 

Disse a ela que poderia utilizar esse horário como quisesse - com conversas sobre 

Kléber ou sobre outros assuntos, tirando dúvidas, ficando em silêncio, etc...  

 

Essa mudança de horário foi extremamente importante, pois ter este 

espaço para falar de suas dificuldades possibilitou que Luísa desenvolvesse 

outros olhares para as diferentes situações de sua vida e, assim, encontrasse 

diferentes recursos para enfrentá-las. É importante colocar que, nesses 
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momentos, procurava oferecer um espaço de escuta para que as próprias mães 

buscassem seus recursos.  

 

Ao longo de nossas conversas, Luísa se sentiu acolhida e não mais sozinha 

“em sua luta”, como costumava dizer.  No início, ela se queixava muito, e apenas 

se referia às dificuldades em lidar com Kléber. Porém, com o tempo, passamos a 

falar mais dos ganhos que ele vinha obtendo, como aumento de peso de 7 para 12 

kg, ou o fato de não chorar mais durante todo o atendimento e, em muitos 

momentos, já conseguindo prestar atenção na fala dos outros.  

 

Com isso, Luísa pôde reconhecer que ali estava um indivíduo, com 

capacidades ainda por serem descobertas. Além de modificar seu discurso, ela 

passou a trazer o filho para o atendimento não mais o carregando pelo meio das 

costas, mas através do que chamamos popularmente de “canguru” - com a 

criança encaixada no corpo da mãe, sustentada por uma espécie de bolsa. 

 

 O corpo da mãe mostrava, então, que era possível dar espaço para aquela 

criança. 
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4.2. CUIDADOS EXCESSIVOS OU INSUFICIENTES: QUANDO E COMO 

AJUDAR A BORBOLETA A SAIR DE SEU CASULO? 

 

Existe uma fábula de duas lagartas que construíram seus casulos muito 

próximos uma da outra e na mesma época. Após o longo tempo de transformação, 

um dos casulos começou a se romper. Um senhor, vendo a dificuldade da 

borboleta em dele sair, resolveu ajudá-la, rompendo-o. Neste momento, a 

lagarta/borboleta saiu com as asas grudadas e permaneceu ali, parada, sem 

poder voar. Quase ao mesmo tempo, o segundo casulo também se rompia, e 

depois de uma grande dificuldade em soltar as asas, uma linda borboleta saiu 

voando.  

 

No caso desta dissertação, a pergunta seria, então: quando e como ajudar 

as crianças aqui em foco a caminharem rumo a certa independência? Como 

identificar e auxiliar as mães que fazem demais, e acabam, assim, dificultando 

esse percurso? E aquelas que deixam de prover a criança de cuidados básicos? 

Como ajudá-las a equilibrar essas diferentes tendências? 

 

Na categoria cuidados excessivos encontram-se casos de mães que fazem 

tudo por seus filhos, antes que eles possam manifestar qualquer tipo de desejo, 

vontade, incômodo, entre outras sensações. Freqüentemente, elas se antecipam, 

não permitindo, assim, que a vivência de algumas frustrações possa levar o filho a 

amadurecer e se desenvolver. 

 
“... fazem tudo certo no momento exato, e assim o lactente que tinha começado a 

se separar de sua mãe não tem meios de assumir o controle sobre as coisas boas que 

estão acontecendo. O gesto criativo, o choro e o protesto, todos esses pequenos sinais 

para induzir a mãe a realizar o que faz, todas essas coisas ficam faltando, porque a mãe 

já satisfez as necessidades, como se o lactente estivesse ainda fundido com ela (...) 

Deste modo, a mãe, por ser uma aparentemente boa mãe, faz pior do que castrar o 

lactente; este último é deixado com duas alternativas: ou ficar em um estado permanente 
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de regressão e ficar fundido com a mãe, ou então representar uma rejeição completa da 

mãe, mesmo de uma mãe aparentemente boa” (Winnicott, 1979/1983, p.50). 

 

Mas há também um outro perfil de mãe, as excessivamente ausentes: 

 

“... o resultado de cada falha no cuidado materno é que a continuidade de ser é 

interrompida por reações às conseqüências desta falha, do que resulta o enfraquecimento 

do ego” (Winnicott, 1979/1983, p.51). 

 
Novamente, pergunto: o que fazer nesses casos? Falar simplesmente: não 

faça e deixe-o fazer? Ignore as dificuldades dele, pois ele precisa aprender a se 

virar? Ou: faça mais por seu filho?  

 

Deixar de olhar para o que existe por trás deste “fazer demais” ou “fazer 

menos do que o necessário” e sugerir o que fazer é apenas tratar do visível. O 

fonoaudiólogo deve, ao contrário, buscar uma forma de construir com a mãe a 

possibilidade de olhar para seu filho como um ser capaz de tolerar frustrações, 

desde que estas sejam possíveis de serem elaboradas nos diversos momentos de 

constituição do self. 

 

 Lembro-me, então, de João. Nos primeiros encontros com a mãe, Sonia, 

ela me disse sobre a deficiência do filho: “Pra mim, ele é minha propriedade e eu 

tinha que proteger ele.... e eu estava certa, não é? Primeiro eu falei: não faltava 

uma unha, então eu tinha mesmo que cuidar dele. Eu passava por cima de tudo e 

de todos até para não perder nenhuma consulta, até hoje eu sempre faço isso 

porque ele precisa de mim, faz parte da minha vida”. Mas como vinha se 

configurando esse “fazer parte” da vida da mãe? 

 

Iniciei o atendimento fonoaudiológico questionando sobre a comunicação de 

João. Sonia respondeu que era pelo choro, e declarou, categórica: “Ele tem os 

horários dele e as coisas funcionam assim”. Nesse momento, João deu um 
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pequeno gemido e Sonia, de imediato, colocou a chupeta na boca do filho e ficou 

segurando-a. 

 

Questionei se essa ação ocorria com freqüência, e ela me respondeu que sim. 

Perguntei-lhe: “Você já pensou se ele poderia querer tentar segurar a chupeta?”, 

mas a mãe permaneceu calada, olhando para baixo. 

 

Nesse momento, foi possível perceber que Sonia parecia antecipar muitas 

ações do filho. Primeiro, por estabelecer horários para as necessidades básicas 

dele, como alimentação, troca de fraldas, o que era feito de duas em duas horas, 

independente de estarem sujas ou não. Assim, parecia não ser necessário que 

ocorressem manifestações de fome, incômodos ou desejos por parte da criança 

para desencadear uma ação da mãe. Ela antecipava possíveis iniciativas ou 

intenções de João, como na ação de colocar e segurar a chupeta em sua boca 

logo após um gemido, dificultando, assim, que ele se expressasse ou se tornasse 

mais autônomo.  

 

Sonia também contou que o filho tinha dificuldades para evacuar e só o fazia 

quando ela o ajudava. Por isso, quando ele mostrava algum sinal de que queria 

evacuar, a mãe logo o colocava deitado, com as pernas flexionadas e, com uma 

colher, retirava as fezes.  

 

Após ter certeza de que não havia problemas orgânicos que pudessem 

levar o paciente a ter maiores dificuldades na evacuação, ao longo dos 

atendimentos, conversávamos muito sobre “deixar” João tentar sozinho para 

depois ajudá-lo, se necessário. Após algumas semanas, Sonia começou a contar 

que o filho estava evacuando melhor e sem sua ajuda. Contou também que se 

sentia um pouco culpada, pois isso era sinal de que ele estava ficando mais 

independente, algo que sempre desejou, mas a assustava, pois João não 

precisaria mais tanto dela. 
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Sonia também relatou que o filho vinha permanecendo por mais tempo 

acordado durante o dia. Perguntei-lhe então o que isso significava e ela me contou 

o quanto estava difícil fazer “as coisas de casa”, pois João só queria ficar em seu 

colo, ou “comigo deitada ao lado dele e não posso nem lavar a roupa...”. 

Concordei que, de fato, devia ser bem difícil para ela não poder dar conta da casa 

como ocorria antes, quando João dormia mais, e propus que pensássemos em 

alguma solução para o problema. 

 

Após alguns meses de atendimento, Sonia disse que não percebia 

nenhuma mudança no filho, mesmo ele comendo melhor, não cuspindo o 

conteúdo da mamadeira e não precisando mais da chupeta para alimentação.  

Retomei com ela todas as conquistas de João e, principalmente dela, relembrando 

como era o filho no início do atendimento e como ele estava naquele momento, 

suas aquisições e tudo o que ainda poderia ser alcançado por eles. 

 

Supus que, talvez, houvesse uma resistência de sua parte em ver as 

mudanças na criança, de lidar com elas, pois, uma vez que João se mostrasse 

mais independente, as funções dela diminuiriam. Penso que sentimentos de 

resistência e negação estavam presentes neste momento.  

 

Após esse episódio, Sonia se queixou muito das manhas de João. 

Perguntei a ela: “se são manhas mesmo, o que acontece se você não o atende?”. 

A mãe respondeu: “Ele não pára, então tenho que fazer tudo por ele”. Propus que 

pensássemos juntas em formas de João se perceber mais capaz e também de 

Sonia conseguir esperar um pouco mais antes de fazer o que o filho solicitava 

 

Em diversas ocasiões, retomávamos a questão do tempo em que João 

permanecia acordado. Sugeria que o deixasse no carrinho ao lado dela, enquanto 

fazia as coisas de casa; ressaltava que seria bom que conversasse com o filho 

nessas ocasiões, para que ele percebesse a presença dela, mas Sonia respondia: 

“Essa é a minha principal dificuldade, pois parece que eu fico falando sozinha...”.  
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Depois de um tempo, Sonia começou a me contar que estava conseguindo 

resistir e não mais pegava João no colo de imediato quando ele chorava. Nessas 

ocasiões, eu permanecia em silêncio, permitindo que a mãe se colocasse, 

contando-me o quanto era difícil vê-lo chorar, mas que nossas conversas estavam 

ajudando bastante: “Em alguns momentos ele até pára e começa a querer falar 

comigo...” 

 

Quando completamos oito meses de trabalho, Sonia contou-me que, em 

breve, voltaria para Pernambuco. Sendo assim, nos atendimentos seguintes 

enfoquei muito os conteúdos fonoaudiológicos trabalhados até então: quanto ao 

posicionamento, à alimentação e, principalmente, às dificuldades de Sonia em 

aceitar a autonomia de João. 

 

No último dia de atendimento, Sonia me agradeceu por tudo e relatou o 

quanto as conversas que havíamos tido ajudaram-na mais do que outros 

tratamentos. Por quê? Perguntei-lhe, então. “Por que me ajudou a mudar em 

casa... Sem me mandar fazer isso ou aquilo... Hoje consigo olhar João como uma 

criança e não como o bebê que tenho que fazer tudo... Como você me fala 

sempre, se eu não deixar ele tentar, ele nunca vai nem saber como é quanto mais 

conseguir”. 

 

Diferentemente de Sonia, a mãe de Kléber, Luísa, deixava de lhe dedicar 

alguns cuidados básicos de higiene que são necessários quando a criança usa 

sonda para se alimentar, como era o caso. Assim, a sonda estava sempre suja, 

com resíduos de alimentos, além de meu paciente apresentar alguns machucados 

na região do abdômen, justamente ao redor da SG, originados do ácido vindo do 

estômago. Estes machucados poderiam ser evitados com uma limpeza local, pelo 

menos três vezes ao dia, e também com a colocação, ao redor da sonda, de uma 

gaze com medicação. Além disso, as roupas de Kléber estavam constantemente 

rasgadas ou pareciam maiores do que seu tamanho.  
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No início dos atendimentos, a impossibilidade em ver o filho como um 

indivíduo com seus desejos, vontades e incômodos era evidente em Luísa. Trazê-

lo com a sonda suja e com feridas ao redor dela diziam muito de uma dificuldade 

da mãe em oferecer cuidados básicos para “estas ‘coisas’ que ficam fora dele” 

(sic).   

 

Percebo que, com certa freqüência, algumas mães negam a necessidade 

de cuidados diferentes dos habitualmente dedicados a crianças normais e, depois, 

acabam lamentando por sempre ocorrerem infecções ou outras complicações. No 

caso de Luísa, ter um espaço para falar destas dificuldades possibilitou que 

encontrasse outros recursos para lidar com essa situação.  

 

Combinamos, então que, durante os atendimentos de Kléber, eu iria 

cumprir a função de higiene, tanto externa quanto interna; nesses momentos, a 

mãe se mantinha afastada, longe de nós, olhando-nos como se aquilo fosse algo 

contagioso. Á medida que ia limpando a região ao redor da sonda e realizando 

todas as etapas de troca de curativos (que teria de ser diária), eu conversava com 

meu paciente, atribuindo significado a minha ação e aos possíveis sentimentos 

que ele viesse a sentir, emprestando minhas falas a ele naquele momento, como 

por exemplo: “vamos devagar? Estou com medo que vai doer...”; “Hum... acho que 

vai arder um bocadinho passar essa água oxigenada  aqui.... mas logo vai parar, 

você vai ver...” ; “ Não se preocupe que agora só vou passar água dentro da 

sonda... isso não dói, né?”. 

 

Aos poucos, fui chamando Luísa para se aproximar de nós, e depois 

alternando a função da limpeza com ela, sendo que a cada atendimento uma de 

nós a realizava. Quando era a vez dela fazer a higienização, eu continuava a 

emprestar falas e sentimentos a Kléber, tornando o momento mais tranqüilo e, às 

vezes, divertido, pois, utilizando-me do recurso de falar como ele, dizia: “mamãe, 

depois podíamos brincar com essa gaze que sobrou, não é? Vamos pintá-la de 

azul e fingir que ela é uma nuvem?”.  
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Com o tempo, essa tarefa deixou de ser algo complicado, sobre o qual não 

se podia conversar, e passou de obrigatória e impensável para necessária e 

realizada com tranqüilidade, transformando-se em um momento de interação da 

mãe com o filho.  Até que não foi mais preciso realizar essa higiene nos 

atendimentos, pois ela passou a ser feita em casa, com a regularidade necessária 

e, segundo Luísa, passou a ser um momento em que “era possível até brincar 

com Kléber”. 
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4.3. A NEGAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

 

Muitas mães, ao se colocarem diante da realidade de ter um filho deficiente, 
manifestam sentimentos de rejeição e não aceitação. Essa condição pode ser 

entendida como reação à situação de ameaça e perigo inerentes à presença do 

desconhecido e do diferente, acionando então movimentos de ataque e fuga. 

(AMARAL, 1995). 

 

Do sentimento de rejeição manifestado pela mãe emanam tanto posturas 

de superproteção quanto de abandono e negação da deficiência, configurando um 

estado de medo e ansiedade vivido por ela.  

 

Há algumas formas de concretização da negação, como assumir que não 

aceitou a deficiência, ou a busca pela cura. AMARAL (1995) destaca ainda: 

atenuação, compensação e simulação. A atenuação se expressa por 

comportamentos específicos, que podem ser ilustrados em frases como: “Poderia 

ser pior”; “não é tão grave assim”, etc. Na compensação, a palavra chave é “mas”, 

como na frase: “Deficiente, mas muito inteligente”. E a simulação se expressa em 

afirmações do tipo: “é cega, mas é como se não fosse”  

 

Enfim, o que percebemos é que muitas mães tentam evitar admitir que seu 

bebê tem uma deficiência e buscam amortecer o impacto que isso lhes causou. 

Sentem, na verdade, dificuldades em lidar com o fato de que seu filho não se 

tornará o que projetou para ele.  

 
Essa questão também esteve presente no atendimento de João. Ele 

permanecia a maior parte do tempo dormindo e, diante disso, certo dia conversei 

com a mãe sobre a possibilidade de rever a medicação. Sonia me contou, então, 

que, na semana seguinte, iria consultar uma neurologista. Fiz uma solicitação para 

que essa profissional me explicasse a necessidade da medicação e também se 

existia a possibilidade de alguma modificação a fim de que João permanecesse 
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mais acordado. Nesse relatório, também questionei sobre a possibilidade de a 

criança apresentar Síndrome de West16, pois, com esse diagnóstico, algumas 

condutas poderiam ser reavaliadas no tratamento fonoaudiológico. 

 

Na semana seguinte, a mãe retornou contando da mudança nos horários da 

medicação e trazendo um “encaminhamento” da neurologista para a realização de 

fonoterapia. Neste encaminhamento, constava o diagnóstico de Síndrome de 

West. Perguntei-lhe, então, se já sabia desse diagnóstico, e ela me disse que sim, 

que desde o início sabia que era isso, embora não tivesse contado. Nesse 

momento, apenas pontuei o quanto era difícil para ela que o filho tivesse um rótulo 

antes de ser o João, sendo minha intenção mostrar para a mãe as condições e 

possibilidades do filho.  

 
Mesmo percebendo que Sonia omitiu o real diagnóstico de João por quase 

quatro meses, optei por acolhê-la neste momento em vez de questionar o motivo 

dessa omissão. O diagnóstico de síndrome de West, de fato, foi muito difícil para 

essa mãe, e talvez ela tenha evitado comunicá-lo como forma de tentar negar a 

doença ou pensando em conseguir um outro parecer de minha parte. 

 

Já nos atendimentos de Beatriz, o diagnóstico foi um tema recorrente. 

Primeiro com a grande quantidade de textos sobre a Síndrome de Angelman que 

os pais trouxeram na primeira entrevista, e que, no decorrer do trabalho, algumas 

vezes voltaram a ser trazidos pela mãe, Vera, e depois pelos muitos 

questionamentos que ela fazia sobre o prognóstico e evolução da filha.  

 

Vera entrava na sessão quando sentia vontade, e permanecia na sala de 

espera quando alegava estar “muito mal”. Porém, mesmo quando se mantinha do 

lado de fora, nos minutos finais, eu e Beatriz contávamos a ela tudo o que 

                                                 
16 Síndrome que apresenta como principais características inúmeras convulsões de difícil controle. Por estas 
convulsões se manifestarem em grande numero e em um curto espaço de tempo, a interação da criança com 
o mundo, nos momentos de convulsões fica truncada, dificultando uma integração deste indivíduo com o 
ambiente e também causando lesões importantes em seu cérebro. 
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tínhamos feito (mesmo a paciente não apresentando comunicação oral, eu 

utilizava o recurso de falar por ela). Era visível a evolução de minha paciente, 

tanto na parte motora, quanto na cognitiva - ela estava mais organizada 

globalmente e mais comunicativa, emitindo sons e algumas palavras. Apesar de 

reconhecer a evolução da filha, entre soluços, com freqüência Vera dizia: “Eu 

ainda não engoli essa história de síndrome...” 

 

Além do trabalho fonoaudiológico voltado para Beatriz, reservava os quinze 

minutos finais de todas as nossas sessões para que Vera e eu conversássemos 

sobre o assunto de sua preferência, que sempre era relativo a “tal síndrome” que 

ela dizia não aceitar.  

 

Porém, apesar disso, a mãe passou a conseguir olhar para a filha além do 

diagnóstico médico. Juntas, fomos conseguindo construir um espaço para falar 

dos problemas, das angústias, mas principalmente das habilidades desenvolvidas 

por Beatriz naquele período e nas possibilidades que ainda poderiam surgir. Com 

o tempo, Vera ia conseguindo falar das “coisas boas”, como denominava as 

aquisições da menina, e aos poucos foi se permitindo esquecer do rótulo e vê-la, 

simplesmente, como Beatriz. 

 

Também no caso de Lílian a questão do diagnóstico se fazia presente. Ao 

buscar a cura em inúmeros tratamentos da medicina alternativa, a mãe, Carolina, 

evitava entrar em contato com a realidade da alteração cromossômica. Desde a 

entrevista inicial, sempre deixou claro que faria tudo que estivesse ao seu alcance 

para vê-la curada.  

 

Mesmo fazendo questão de estar dentro da sala em todos os atendimentos, 

Carolina se preocupava muito com a “cura” da filha, pouco considerando, muitas 

vezes, a pessoa real que estava ao seu lado. Diante disto, busquei construir com 

essa mãe outras possibilidades de ”olhar“ para Lílian.  
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Conforme colocado na descrição dos casos, no início, a paciente 

apresentava alguns movimentos estereotipados e apenas um som característico 

para se comunicar. Não mantinha contato visual e tampouco aceitava toques 

físicos. Ao longo do trabalho, ela pôde, então, experimentar outras formas de se 

comunicar, de ser entendida e, aos poucos, começou a olhar por mais tempo para 

as pessoas, a pedir e aceitar que a tocassem. 

 

Também neste caso realizava um trabalho paralelo com a mãe, pois não 

bastava que Lílian estabelecesse maior contato com o mundo; era preciso que 

Carolina reconhecesse sua filha, com dificuldades sim, mas também com 

inúmeras capacidades. Enquanto isso não acontecesse, a paciente ficaria restrita 

a se abrir para um mundo, apenas, dentro da sala de terapia. 

 

Assim, conversas com a mãe após os atendimentos eram rotina, mas o 

principal era o trabalho que estava sendo feito dentro da sala. Em todos os 

momentos, a terapia acontecia a três. Trazer a mãe para a realidade da filha, para 

que conhecesse e explorasse potencialidades que esta apresentava 

paralelamente à alteração cromossômica, e, junto com elas, construir novas 

possibilidades de interação foram ações bastante significativas que levaram ao 

abandono do desejo “desesperado de cura”.  

 

Foi nessa construção que, sem desconsiderar a deficiência, buscamos um 

novo olhar sobre Lílian.  
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4.4. PROBLEMAS PARA ALIMENTAR O FILHO 

 

 

A alimentação é uma função essencial para a sobrevivência de qualquer ser 

vivo. E, dentre os animais em geral, é justamente a maternagem que traz o 

significado implícito de nutrir e, assim, promover o desenvolvimento da cria.  

 

Na mitologia grega, por exemplo, encontramos a deusa Deméter figura 

feminina que representa a grande mãe, responsável pelos ciclos da natureza e 

trazendo ao homem a fartura de alimentos que o solo lhes proporcionava. Em 

muitos outros mitos e lendas, de diversas regiões do mundo, essa mãe que nutre, 

que alimenta e proporciona o prazer de saciar a fome é retratada, caracterizando, 

assim, um traço cultural que marca um dos papéis sociais que, até hoje, ainda são 

atribuídos à mulher.  

 

Sob outro prisma, do desenvolvimento da criança, na teoria winnicottiana, a 

amamentação é vista como uma situação privilegiada em que, quando tudo ocorre 

bem, começam a ser estabelecidos os primórdios da relação com a realidade 

externa, da qual a mãe é a primeira representante. Durante a amamentação, 

ocorre então o encontro de algo que o bebê não sabe ser um objeto e o início de 

uma comunicação muito peculiar com a mãe, irrepetível verbalmente, que é 

também o começo da mutualidade. 

 

Winnicott (apud DIAS, 2003) se refere à seqüência das primeiras experiências 

concretas de amamentação como “primeira mamada teórica”. Neste período, 

como o próprio nome diz, a atividade da amamentação está no centro, mas isto 

não significa que a alimentação, enquanto satisfação da fome, corresponda ao 

que é essencial, pois é a provisão ambiental que torna o resto todo possível. 
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Para a mãe de uma criança deficiente, esta parece ser a situação mais 

complicada e de difícil aceitação e entendimento, pois, além de estar implícito em 

nossa cultura que faz parte das atribuições da mulher alimentar seu filho, há um 

sentimento de angústia muito forte quando essa função fica impossibilitada, de 

alguma maneira, de seguir seu “curso normal”, que seria a alimentação por via 

oral.   

 

De fato, esta é, normalmente, a única forma pensada pela família desde o 

nascimento do bebê: colocá-lo no seio ou na mamadeira, para uma amamentação 

sem intercorrências. Depois, conforme o bebê cresce, a mãe lhe oferece uma  

“papinha”, já introduzindo a colher, até que a criança passe a compartilhar da 

alimentação própria do universo adulto. 

 

Porém, muitos fatores podem impedir que isso aconteça com tranqüilidade, 

como uma incoordenação na sucção-respitação-deglutição, no caso do bebê, ou 

uma dificuldade na coordenação da elaboração do alimento na boca e alterações 

no tônus dos SEG, no caso de crianças. Enfim, algumas disfagias graves levam à 

necessidade de formas alternativas de alimentação. 

 

Nessas situações, muitas vezes o desespero toma conta das mães e estas 

demonstram uma necessidade em alimentar seus filhos “pela boca”, algumas 

vezes não se controlando e simplesmente oferecendo alimento quando, em 

função do quadro clínico, ele está proibido. E há também mães que negam os 

cuidados básicos para alimentação de seus filhos, talvez como defesa diante da 

impossibilidade de lidar com essa situação tão angustiante e delicada. 

 

Nesta categoria, problemas para alimentar o filho, apresento, então, 

situações em que a função da alimentação não está ocorrendo de maneira natural, 

necessitando de adaptações e ajustes para que a nutrição e a saúde dos 

pacientes não fique comprometida, uma vez que, como conseqüência de uma 

disfagia, pode surgir uma broncopneumonia aspirativa.  
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Mas como podemos atuar junto a cada uma destas mães, desde o caso em 

que há a possibilidade da reabilitação da disfagia até aquele em que é necessária 

a suspensão total da VO? Qual o papel do terapeuta fonoaudiólogo? 

 

Elen, mãe de Cristina, apresentava problemas para alimentá-la. Cristina 

comumente tomava leite, levemente engrossado, na mamadeira, sendo que a mãe 

lhe oferecia essa dieta colocando a criança na horizontal, deitada em seu colo. O 

conteúdo era colocado dentro da boca de minha paciente, que, ao perceber o 

líquido, realizava movimentos de deglutição, engasgando freqüentemente.  

 

De fato, Cristina apresentava dificuldades com relação à sucção. Não 

realizava coaptação do bico da mamadeira com os lábios, mantendo-os abertos, e 

não fazia a movimentação de sucção necessária para ingerir o leite. Também 

apresentava dificuldades para se alimentar de outras consistências, como pastosa 

e sólida, com colher, pois também com este utensílio não fechava os lábios para 

retirar o alimento ao senti-lo em sua boca. Realizava uma mascagem pouco 

eficiente e rapidamente deglutia, apresentando engasgos. Com a mascagem do 

alimento ineficiente, pouca movimentação de língua, ausência de vedamento 

labial, não ocorria também o movimento de mastigação. Diante disto, a 

alimentação era um momento difícil tanto para mãe como para a criança.   

 
Dentro da sala de terapia, Ellen conseguia utilizar algumas estratégias de 

alimentação que fomos criando juntas, sem que fosse imposta uma forma correta. 

Ela alimentava a filha em posição sentada, proporcionando um maior vedamento 

labial, este sendo auxiliado pela mão da mãe, que estimulava as deglutições com 

comando verbal, para que Cristina fechasse completamente a boca e realizasse a 

deglutição de forma eficiente. Isso ocorria tanto com a mamadeira quanto com a 

colher. Assim, dentro da sala, Cristina já estava conseguindo se alimentar de 

consistências pastosas e líquidas, sem engasgos durante ou após a oferta. 

 



 

 

84

  Porém, quando alimentava a filha na sala de espera, principalmente com 

líquidos, apesar de trabalharmos esse aspecto juntas, Ellen ainda deitava Cristina 

no colo, na horizontal e “jogava” o líquido da mamadeira dentro da boca da 

criança, que acabava engasgando várias vezes.  

 

Penso que essa oscilação da mãe nos permite especular se esta não seria 

uma defesa materna, uma tentativa de negar que, para Cristina, a alimentação 

demandava cuidados diferenciados. Poderia ser, também, uma forma de Ellen 

mostrar que, mesmo diante de todas as intervenções, havia nesta situação 

questões ainda a serem trabalhadas.  Este é, pois, um aspecto a ser investigado e 

sustentado dentro de um atendimento fonoaudiológico. 

 

Já nos casos que se seguem, percebi muita angústia na aceitação destes 

cuidados para alimentação e uma grande necessidade da via oral (pela boca), 

sendo que a impossibilidade de sua ocorrência era impensável. 

 

No início dos atendimentos de João, a principal queixa de Sonia era a 

dificuldade na alimentação. João tomou mamadeira engrossada até mais ou 

menos um ano, quando começou a aceitar comida pastosa (batida). Segundo a 

mãe, sempre foi uma luta para alimentá-lo, pois, além de comer muito pouco, 

“punha quase tudo para fora”. Ela só conseguia alimentá-lo colocando a colherada 

de alimento por cima da chupeta e segurando esta para que João, ao sugar a 

chupeta, completasse a deglutição. Porém, mesmo com esta estratégia, havia um 

grande escape de comida pelas laterais.  

 

Fazia parte dos atendimentos fonoaudiológico um trabalho para melhora da 

função dos SEG. A cobrança de Sonia para que o filho comesse melhor era 

constante e se mostrava claro que, de um atendimento para o outro, ela realizava 

exercícios, manobras e estratégias para isso, muito mais enfaticamente do que 

tentava comunicar-se com ele.  
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Percebia, principalmente, que à medida que João se alimentava melhor, 

Sonia oscilava entre momentos que conseguia trazer mais suas dificuldades com 

relação a outros aspectos, como a comunicação e a independência de meu 

paciente, e manter a queixa quanto à alimentação. Parecia-me que essa mãe, na 

verdade, demonstrava dificuldades em lidar com as mudanças e melhoras do filho. 

 

Sonia questionava qual seria sua função na vida de João caso ele não 

necessitasse mais de sua ajuda para se alimentar. Sendo assim, ora ela admitia 

que ele estava evoluindo nesse aspecto, ora dizia que tudo permanecia como 

antes. O importante, porém, foi acolher essa mãe, compreendendo que no tema 

da alimentação estava implícito um outro conteúdo, qual seja, o do alcance de 

certa autonomia por parte de meu paciente, apesar de suas grandes limitações, e 

como Sonia poderia lidar com esse aspecto. 

 

Nos atendimentos de Maria Helena, a alimentação também foi a questão 

primordial. Como já foi dito, logo que iniciamos o trabalho, o exame de 

videodeglotograma indicava a presença de uma disfagia severa e sugeria a 

colocação de SG em 45 dias. Assim, o principal pedido da família foi que, com o 

tratamento fonoaudiológico, a menina não precisasse da sonda e continuasse a se 

alimentar por VO: “fazemos qualquer coisa, mas não deixa que ela tenha que 

comer pela barriga”. 

 

Nessa medida, o trabalho se tornou uma verdadeira “corrida contra o 

tempo”. E, certamente, o sucesso no tratamento apenas foi possível em função da 

implicação da família, que seguia minhas orientações e realizava manobras e 

estratégias em casa, pois as sessões aconteciam somente uma vez por semana. 

De fato, em 45 dias era possível perceber a evolução necessária para que Maria 

Helena tivesse a colocação da sonda adiada. Neste momento, conseguimos 

garantir sua nutrição por VO através da consistência pastosa, que posteriormente 

passou para pastosa amassada e alimentos semi-sólidos.  
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Mas, até que chegássemos a esse resultado, muitas conversas a respeito 

da possibilidade do uso da SG foram necessárias, pois não bastava a dedicação 

dos familiares e a disposição de seguirem minhas orientações técnicas – havia, 

ainda, o aspecto orgânico que não poderia ser desconsiderado. De fato, Maria 

Helena apresentava uma disfagia severa. 

 

No início, estas conversas foram difíceis, pois, em especial para mãe, 

alimentar a filha por sonda era algo impensável. Mesmo sabendo que a nutrição 

estaria garantida, a grande preocupação ainda era de ela passar fome, de não 

sentir gosto, de não ser alimentada, pois “o caninho [dispositivo por passa o 

alimento para o estomago] não é a mesma coisa”. Enfim, inúmeras pensamentos 

e sentimentos circularam pela impossibilidade da alimentação por VO.  

 

E com Mauricio não foi diferente. Ele também apresentava dificuldades na 

alimentação, uma disfagia grave, já fazendo uso da SNE. Chegou ao atendimento 

fonoaudiológico com apenas um pedido da mãe: “quero que meu filho coma”. 

Lembro-me de Raquel dizendo pela sala de espera que não fazia a mínima 

questão que o filho andasse, mas que “precisava” dar comida a ele.  

 

Apesar de Raquel ter uma dedicação semelhante à família de Maria 

Helena, o aspecto orgânico foi implacável para Maurício. Mesmo com muito 

trabalho para adequação dos SEG, e com a disfagia diminuindo significativamente 

de gravidade, Mauricio tinha muitas convulsões e, como conseqüência de algumas 

delas, havia uma regressão do quadro, levando à perda de muitas de suas 

aquisições, como controle cervical, controle da deglutição, entre outros aspectos.  
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O trabalho fonoaudiológico teve, de fato, grande importância na aceitação 

de Raquel em colocar a sonda. Tivemos inúmeras conversas a respeito de todos 

os sentimentos e angústias que novamente circularam a suspensão da VO. 

Raquel tinha um espaço de escuta e, principalmente, de construção de 

possibilidades de interação com Maurício. Além de colocar seus sentimentos, ali 

era um local em que trabalhei com essa mãe o significado do momento da 

alimentação, através de brincadeiras, conversas, experiências, enfim mostrando a 

ela que Maurício não era, apenas, uma boca que não conseguia ser alimentada, 

mas sim uma criança com outras possibilidades.  

 

Após seis meses de atendimento fonoaudiológico, foi colocada uma SG 

para alimentação geral, e conseguimos manter a VO para gustação, que é uma 

estratégia na qual molha-se o utensílio - colher, bico de mamadeira - com o 

alimento, que é então passado na boca da criança. Com isso, Raquel poderia 

oferecer diversos tipos de alimentos VO, em pouca quantidade, para que Mauricio 

“experimentasse” gostos e consistências, enquanto a nutrição era mantida pela 

sonda.  

 

Observava então que, mesmo com o uso da SG, para Raquel foi possível 

tornar a alimentação um momento significativo, em que interagia com o filho, 

conversando sobre o que iriam comer, deixando-o “experimentar” para ver se 

estava gostoso e permitindo que a criança brincasse com as mãos na comida, 

como é comum nessa idade.  Enfim, a importância da interação mãe-criança 

durante o momento da alimentação foi mantida, mesmo que de maneira adaptada. 

 

De fato, WINNICOTT (1988/ 2002, p.23) nos coloca que “nos casos em que 

um bebê não pode ser alimentado, existem muitas outras maneiras através das 

quais as mães podem possibilitar algum tipo de intimidade física”. 
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Assim, tomando por base essas considerações, não podemos mais 

desconsiderar no contexto clínico fonoaudiológico situações em que, 

aparentemente, nada há para ser feito. Por exemplo, é comum o terapeuta supor 

que  uma criança que irá colocar sonda não necessitará mais de reabilitação; e, no 

entanto, como vimos nos casos aqui apresentados, mesmo nesses momentos há 

muito a ser feito, especialmente junto às mães, sendo que o trabalho vai além de 

simples orientações sobre como utilizar a sonda ou higienizá-la.  

 

A importância da terapêutica fonoaudiológica reside também, e 

principalmente, no desvelamento junto às mães de outras formas de interagir com 

seus filhos e de lidar com as situações bastante difíceis que as múltiplas 

deficiências acarretam. 
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 CAPITULO 5 

“Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: 
 Navegar é preciso, viver não é preciso. 

 Quero para mim o espírito (d) esta frase, 
 Transformada a casar com o que eu sou: 

 Viver não é necessário; o que é necessário é criar” 
Fernando Pessoa 

 

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1.DISCUSSÃO 

 

Apesar de pouco ter se referido em sua obra à questão da deficiência, a 

contribuição de Winnicott é inestimável no que diz respeito à importância do 

vínculo mãe-bebê para a constituição do self. A partir desse aspecto, podemos 

então traçar algumas linhas de raciocínio a fim de pensarmos nas situações 

vividas no dia-a-dia da clínica de reabilitação, em especial da prática 

fonoaudiológica com múltiplas deficiências. 

 

Como enfatizado ao longo deste estudo, considero que nosso trabalho não 

consiste em curar o indivíduo, mas sim trabalhar na solução de problemas, buscar 

adequar funções para que ele possa executá-las com certa autonomia e/ou com 

adaptações, oferecer alguma possibilidade de comunicação a fim de que ele não 

dependa de um intermediário para se fazer entender, e, por fim, desvendar 

maneiras para que nosso paciente possa participar e aproveitar de algo tão 

valorizado em nossa cultura: a alimentação, mesmo que seja de uma forma 

adaptada. Enfim, trabalhar para que exista, apenas, a deficiência primária e não 

mais a secundária (AMARAL, 1994) 
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Assim, em todas as vinhetas de casos clínicos aqui apresentadas, utilizei 

técnicas, manuseios, estratégias para que, apesar de suas graves limitações 

físicas, as crianças pudessem ser inseridas nos mais diversos contextos sociais, 

especialmente em suas próprias famílias. São os apoios necessários, que tanto 

buscamos para inserção do indivíduo na sociedade, enfatizados nas novas 

classificações sobre deficiência. 

 

Porém, esses aspectos só podem ser efetivamente contemplados no 

trabalho fonoaudiológico se nos voltarmos para as mães de nossos pacientes.   

Assim, em cada situação clínica vivida com essas crianças que apresentam 

múltiplas deficiências, procurei encontrar maneiras de aproximar as mães para 

que elas pudessem não apenas “aceitar” verbalmente seus filhos, mas vê-los 

como capazes de se desenvolver dentro de suas limitações. Nesse sentido, penso 

que pude apresentar a essas mães crianças que elas ainda desconheciam. 

 

 Aprisionadas ao diagnóstico médico, muitas vezes as mães acabam se 

organizando defensivamente para lidar com a dor e o sofrimento que a deficiência 

de um filho invariavelmente lhes traz. Neste estudo, apresentei quatro dessas 

dinâmicas relacionais entre mãe e filho, as quais observo que ocorrem com certa 

freqüência, e que, uma vez compreendidas pelo terapeuta, podem auxiliar no 

sucesso do tratamento, já que permitem que cada díade seja acolhida de maneira 

singular. São elas: evidências no corpo dificultando o vínculo; cuidados excessivos 

ou insuficientes; negação do diagnóstico; problemas para alimentar o filho. 

 

Dentro do trabalho fonoaudiológico de reabilitação da criança com múltiplas 

deficiências, também nos deparamos com as dificuldades de aceitação a cada 

nova etapa, a cada aquisição. Assim, é comum os pais, que vinham se 

estruturando em um processo de lidar com as limitações de seus filhos, reviverem 

angústias próprias dos momentos iniciais, quando receberam o diagnóstico, como 

a negação, a raiva, a tristeza. Isso geralmente ocorre em momentos como 
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propostas de novos exames, novos tratamentos, novos dispositivos, como 

cadeiras de rodas e outros que vão sendo adaptados de acordo com o 

crescimento da criança e suas transformações físicas.  

 

Todo o ambiente então se desestabiliza, exigindo muito cuidado por parte 

do terapeuta, sendo que precisamos ter em mente, então, não só as 

potencialidades do indivíduo, mas também as frustrações que, certamente, virão 

para algumas destas mães; e nestes momentos, novamente construir com elas 

um novo degrau de possibilidades. 

 

Assim, a forma como procedi em cada caso foi norteada pela minha 

percepção do que surgia como mais premente no decorrer do processo 

terapêutico; ou seja, cada mãe me comunicava qual era, no momento, a questão 

que dificultava o vínculo com a criança, e, de minha parte, procurava então 

estratégias que pudessem reaproximá-la do filho. 

 

No caso de Cristina, observei que a mãe, Elen, embora fosse impecável 

nos cuidados com a filha, sempre a carregava distante de seu corpo e não 

interagia verbalmente com a menina. A estratégia que usei na intervenção foi a de 

dar voz a minha paciente, relatando à mãe o que fazíamos juntas a cada encontro 

e ressaltando as conquistas e as possibilidades que Cristina mostrava de brincar 

como qualquer criança. Com isso, Elen aos poucos pôde perceber a filha de outra 

forma, diferente da qual estava habituada. Aquela menina com muitos 

comprometimentos e que “não tinha mais jeito” passou a ser olhada por sua mãe 

como uma criança com desejos, vontades e possibilidades. 

 

Já com Luísa, que também apresentava dificuldades em lidar com o filho 

Kléber, tanto na forma de carregá-lo como na higiene de sua sonda de 

alimentação optei por uma intervenção diferente. Essa mãe precisava de um 

espaço para falar das dificuldades cotidianas com aquela criança, e, com esse 
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acolhimento, pude ajudá-la a desvendar gradativamente maneiras de interagir com 

Kléber justamente nesses momentos que exigiam cuidados especiais, como na 

limpeza do “caninho da comida”.   

 

Com a mãe de Lílian, Carolina, a forma que propus para que entrasse em 

contato com a frustração de não obter da filha as respostas que esperava e, 

assim, entrar em contato com as possibilidades reais de desenvolvimento da 

paciente, foi convidando-a para permanecer na sala de atendimento e participar 

de todas as atividades. Também aqui usei o recurso de dar voz à criança, falando 

em seu lugar. Com o tempo, a própria mãe já se permitia significar as ações de 

Lílian e entrar na “nova brincadeira” proposta pela filha. 

 

Já com Vera, o espaço terapêutico significou, no início, um lugar de 

desabafo e lamentações, pois, para essa mãe, a síndrome apresentada pela filha 

sempre foi algo impensável e indizível. Durante certo período, abordar o tema 

permitiu que ela pudesse elaborar de alguma forma seus sentimentos. Aos 

poucos, pude mudar o enfoque de nossos encontros, buscando construir com 

Vera um espaço onde falássemos sobre Beatriz - suas conquistas e limitações. A 

mãe foi então se permitindo olhar para a filha não como portadora de uma 

síndrome, mas como uma menina que poderia ir à escola, que um dia se livraria 

das fraldas; enfim, dentro de suas limitações orgânicas, alcançaria certa 

autonomia.  

 

Vimos que, diferentemente de Vera, Sonia procurava omitir o diagnóstico de 

João. Além disso, ela lhe dedicava cuidados excessivos que pareciam estar 

dificultando o desenvolvimento da criança. Assim, desde o início, trazia muita 

dificuldade em lidar com o fato de se imaginar sem função, à medida que João 

fosse se tornando mais independente: “ele não vai mais precisar de mim “, dizia 

ela constantemente. A intervenção fonoaudiológica centrou-se, então, em 

manuseios no corpo do paciente, sendo que sempre verbalizava suas conquistas 
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e seus desejos, a fim de sinalizar suas possibilidades; paralelamente, ia indicando 

à mãe maneiras de aceitar que o filho não mais dependesse dela.  

 
 
Nos atendimentos à Maria Helena, o fundamental foi a adesão da família ao 

tratamento proposto. Devido à urgência do trabalho e à quantidade de 

atendimentos, o empenho de Rita realmente fez a diferença para que, juntas, 

pudéssemos evitar a colocação da sonda. Não apenas realizar todas as manobras 

e estratégias, mas manter a comunicação por telefone no mínimo por três dias na 

semana, não deixando apenas o encontro semanal para tirar dúvidas e 

estabelecer metas, se tornou um ponto chave na intervenção fonoaudiológica. A 

maneira como a mãe se integrou ao trabalho fonoaudiológico permitiu a 

construção conjunta de possibilidades para a paciente.  

 

Com Maurício, o tema mais premente era a alimentação por sonda. Para a 

mãe, era de fato muito angustiante não poder alimentar o filho naturalmente, e, 

diante disso, fui construindo junto com ela possibilidades de, mesmo com a sonda, 

tornar a alimentação um momento de interação familiar, com meu paciente 

descobrindo cada novo sabor, elaborando brincadeiras e “bagunças”, como ocorre 

com qualquer criança de um ano de idade. 

 

 Em todos os casos, há, porém um tema comum: a dor que o nascimento 

de uma criança doente traz para a família.  

 

Como foi visto, o fato de ter um filho deficiente pode provocar algumas 

reações e sentimentos, especialmente nas mães, os quais podem, por exemplo, 

transformar a criança em um objeto a ser cuidado, seja de forma insuficiente, seja 

em excesso, ou ainda dificultar o estabelecimento do vínculo entre mãe e filho. 

 

E, assim, acaba sendo prejudicado também o holding, tão necessário ao 

bebê em sua constituição psíquica e tão difícil para algumas mães que se vêem 
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com uma criança diferente da desejada e “tendo de” dar conta de suas 

necessidades básicas. Abraçar, trocar e até olhar para sua criança pode se tornar 

muito penoso para essas mães.  

Dentro dessa dificuldade da mãe em lidar com seu bebê deficiente, 

podemos pensar que, se, por um lado, o bebê, durante vários momentos do 

holding, se reconhece através dos olhos da mãe, como um espelho que reflete 

sua imagem corporal, seu amadurecimento, ou como forma de comunicação, a 

mãe de uma criança deficiente pode estar com este espelho “opaco”, dificultando 

assim o contato com a realidade. 

 

Diante disto, não podemos deixar de lado que, para a inserção 

psicossomática se estabelecer, o bebê precisa de uma mãe capaz de se envolver 

emocionalmente com o corpo dele e com suas funções reais, apresentando e 

reapresentando o corpo e a psique um ao outro, em um processo de inter-relação. 

É através do cuidado com o corpo, da satisfação de suas necessidades de 

movimento e expressão e da facilitação e satisfações cutâneas e musculares, que 

a mãe oferece experiências afetivas e físicas ao bebê e demonstra todo o seu 

amor, que aqui significa aceitá-lo sem restrições. Um desenvolvimento adicional 

acaba ocorrendo, o bebê passa a ter uma membrana limite que se coloca entre o 

eu e não eu. 

 

Em todas as situações colocadas nas categorias aqui estabelecidas, porém, 

podemos encontrar dificuldades da mãe em lidar com o diferente, com o não 

desejado, com a criança que assusta, com a impossibilidade de olhá-la ou de 

tocá-la.  

 

Diante disto, o papel do fonoaudiólogo não está, apenas, em detectar e 

constatar isto, mas sim, ao perceber a dificuldade, acolher e permitir a esta mãe 

um espaço para elaborar este luto, bem como realizar um trabalho importante para 
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a evolução da criança na reabilitação. Numa palavra, construir com esta mãe 

outras formas de olhar para seu filho, outros pontos de vista. 

 

Muitas vezes, o que essas mães precisam é de um espaço de escuta, no 

qual não só possam colocar suas angústias, mas também suas expectativas sobre 

um filho que não era o esperado.  

 

Temos, assim, como função terapêutica participar da reconstrução de uma 

história que foi abruptamente interrompida, ajudando as mães a re-significar sua 

criança. 
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5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora ainda seja comum na área fonoaudiológica a idéia de que os 

familiares de nossos pacientes com múltipla deficiência precisam ser orientados 

exclusivamente sobre como cuidar dos aspectos orgânicos de suas crianças, para 

que o quadro clínico não se torne ainda mais grave, vem ganhando lugar uma 

outra postura clínica.  

 

Trata-se de uma intervenção fonoaudiológica que não se restringe às 

questões técnicas, como a adequação dos órgãos fonoarticulatórios, da 

alimentação ou do desenvolvimento de linguagem, mas abre campo para aspectos 

fundamentais do desenvolvimento psíquico da criança, os quais, como vimos, 

podem sim ser trabalhado em nossa clínica. 

 

Com isso, nossos pacientes deixam de representar mais uma doença a ser 

tratada; ao contrário, a história de vida de cada um deles, seus contextos 

familiares, especialmente o vínculo com suas mães, torna-os singulares, exigindo 

de nós, terapeutas, também uma atuação singular, ainda que pautados em 

parâmetros que norteiam nossas intervenções específicas. A particularidade 

reside, pois, na consideração do ritmo de cada um, e igualmente da díade mãe-

bebê, no desvendamento e na apropriação de formas que possam viabilizar o 

desenvolvimento rumo à certa autonomia e inserção social. 

 

Em todas as vinhetas aqui apresentadas, ofereci às mães de meus 

pacientes espaços que certamente favoreceram construções singulares na forma 

de lidar com essas crianças. Com isso, penso que pude contribuir para que cada 

uma delas se dispusesse a aceitar e enfrentar os entraves que uma criança com 

deficiência pode apresentar.  
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Ressalto que não trabalhamos apenas com corpos, com anormalidades a 

serem curadas, com seqüelas a serem adaptadas. O trabalho do fonoaudiólogo 

com a criança que apresenta múltipla deficiência inclui as conseqüências que esse 

tipo de quadro clínico traz para a vida dela, especialmente no que diz respeito à 

sua constituição de self.  

 

E, nesse sentido, lembrando que este estudo se baseia na perspectiva 

winnicottiana, a mãe precisa ser igualmente contemplada no espaço terapêutico, 

para que ela possa ser auxiliada a desvendar maneiras de facilitar o 

desenvolvimento de seu filho, sem deixar de considerar suas limitações, mas, ao 

mesmo tempo, sem vê-las como definitivamente impeditivas. 

 

Este trabalho foi, também, gerador de novas questões que merecem 

aprofundamentos e pesquisas. Destaco especialmente o quanto a impossibilidade 

de alimentar o filho por VO é algo impensado ou inaceitável para muitas mães.   

 

Sabemos que, durante a alimentação da criança (seja através do seio 

materno, mamadeira, colher ou até mesmo sonda gástrica), o mais importante é a 

qualidade do contato humano, a realidade das experiências que estão sendo 

providas a ela por meio do ato da alimentação.  

De fato, diante da teoria e da prática, é possível inferir que a alimentação é 

de extrema importância não apenas para a criança, mas também para a mãe, que 

tem a “necessidade” de nutrir. Observo, porém, que esta “necessidade” vai além 

de oferecer os nutrientes fundamentais para saúde da criança, pois, em inúmeros 

casos, ela está em poder oferecer alimento “pela boca”. 

 

Em muitos momentos deste estudo, questionei que “necessidade” é esta, 

da oferta de alimentos “pela boca”, mesmo quando esta é proibida, pois ultrapassa 

as possibilidades orgânicas da alimentação por via oral para algumas crianças 

deficientes. O que acontece com muitas mães, que, mesmo alertadas sobre isso, 
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sabendo racionalmente da proibição, insistem na VO? Quando questionadas, 

justificam: “ ah, mas ele gosta,.... eu precisava ver ele comer,.... mas ele não sente 

gosto,.... ele não esta alimentado, ....esse ‘caninho’ não adianta” , entre outras. 

 

Qual a implicação da suspensão da VIA ORAL para as mães? Por que se 

torna tão impensável e inaceitável o filho não comer pela boca se ele está 

recebendo nutrientes necessários e essências pela sonda?  

 

A resposta “é obvio”, “isso acontece porque ela é mãe”, satisfaz apenas ao 

senso comum. Esta é, de fato, uma pergunta que vem me intrigando e para a qual 

ainda não obtive uma resposta satisfatória.  

 

Finalizo este estudo afirmando minha intenção de aprofundar o tema e, 

assim, entender essa necessidade indescritível de continuar alimentando seus 

filhos. Pretendo, assim, desvelar maneiras de trabalhar junto a essas mães que 

“infringem” as ordens médicas por uma angústia inominável.  
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