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Desbatizar o mundo,  

sacrificar o nome das coisas 

para ganhar sua presença 

o mundo é um chamado desnudo,  

uma voz e não um nome, 

uma voz com seu próprio eco nas costas. 

  

E a palavra do homem é uma parte dessa voz. 

não um sinal com o dedo, 

nem uma etiqueta de arquivo, 

nem um perfil de dicionário, 

nem uma carteira de identidade sonora,  

nem uma bandeirola sinalizadora 

da topografia do abismo. 

 

 O ofício da palavra, 

mais além da pequena miséria 

e a pequena ternura em designar isto ou aquilo 

é um ato de amor: criar presença.  

 

O ofício da palavra 

é a possibilidade de que o mundo diga ao mundo, 

a possibilidade que o mundo diga ao homem. 

 

A palavra: esse corpo em direção ao todo. 

A palavra: esses olhos abertos. 

Roberto Juarroz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas 

na intensidade com que acontecem. Por isso existem 

momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas 

incomparáveis.” (Fernando Pessoa) 
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RESUMO 

 

Propomo-nos a estudar, nesta dissertação, os discursos que fundamentam os dizeres sobre a 

patologia ECInp (Encefalopatia Crônica da Infância não progressiva), analisando os discursos 

médico, técnico e materno e seus efeitos na constituição subjetiva. Para abordar o tema, 

recorremos à Análise do Discurso de linha francesa, tendo como precursor Michel Pêcheux, 

que nos fala de um sujeito histórico-ideológico atravessado pelo inconsciente. A partir disso, 

trazemos também outro campo teórico para o diálogo, qual seja, a Psicanálise segundo 

Sigmund Freud e Jacques Lacan. Para articular nosso pensamento sobre a constituição do 

sujeito, recorremos a alguns textos iniciais: Análise de Discurso – princípios e procedimentos, 

de Eni Orlandi (2010), Psicanálise e Clínica de Bebês, de Elsa Coriat (1997), Constituição do 

sujeito, de Teresa Nazar (2008), além de outros textos fundamentais para a construção teórica 

sobre o discurso e o sujeito, temas centrais em nossa dissertação. A partir de um questionário, 

elaborado por nós, trazemos também entrevistas realizadas em um Centro de Estimulação 

Precoce de Bebês e em um Centro de Reabilitação Infanto-juvenil, com pacientes portadores 

da patologia ECInp. Essas entrevistas – com quatro mães de pacientes, dois neurologistas e 

dois fisioterapeutas – constituíram o corpus analisado a partir da ótica da Análise do Discurso 

em sua interface teórica com a Psicanálise. É pelo viés de dois campos teóricos distintos, que 

possibilitam um dialogar, que foi possível fundamentar as questões que ocorreram no 

percurso deste estudo, bem como a análise das entrevistas que constituem o corpus. Desse 

modo, a constituição do sujeito atravessado pelo inconsciente, tal como é pensado pela 

Psicanálise, e do sujeito histórico-ideológico, tal qual é proposto pela Análise do Discurso, 

inseridos no contexto do discurso científico, são os objetos principais desta pesquisa. 

Buscamos produzir reflexões acerca da inclusão da Psicanálise no tratamento multidisciplinar 

indicado a esses bebês que portam a condição de sujeitos a advir. É a aposta nesse sujeito 

advir que impõe e justifica a presença da Psicanálise junto ao campo da Medicina, 

promovendo, assim, a discursividade do corpo. Consideramos primordial a escuta analítica no 

trabalho dessa clínica como forma de fazer intervir outros ângulos na prática médico-

terapêutica com bebês portadoras de ECInp. 

 

Palavras-chave: constituição do sujeito, clínica de bebês, Análise do Discurso, Psicanálise,  

ideologia e inconsciente.  



 

 

 

 

RESUMÉN 

 

Nos proponemos, en esta disertación, a hacer un estudio sobre los dichos acerca de la 

patología ECInp (Encefalopatía Crónica de la Infancia no progresiva), analizando los 

discursos médico, técnico y materno y sus efectos en la constitución subjetiva. Para abordar el 

tema, nos auxiliaremos del Análisis del Discurso de línea francesa, que tiene como precursor 

Michel Pêcheux, que nos habla de un sujeto histórico-ideológico atravesado por el 

inconsciente. A partir de eso, también, traemos otro campo teórico para el diálogo – el 

psicoanálisis según Sigmund Freud y Jacques Lacan. Para organizar nuestro pensamiento 

sobre la constitución del sujeto, nos valemos de algunos textos iniciales: Análisis del Discurso 

– Principios y  Procedimientos, de Eni Orlandi (2010), Psicoanálisis y Clínica de Bebés, de 

Elsa Coriat (1997), Constitución del sujeto, de Teresa Nazar (2008), además de otros textos 

fundamentales para la construcción teórica  sobre el discurso y el sujeto, temas centrales en 

nuestra disertación. A partir de un cuestionario, elaborado  por nosotros mismos, traemos 

también, entrevistas realizadas en un centro de estimulación precoz de bebés y en un centro de 

rehabilitación infanto-juvenil, con pacientes portadores de la patología ECInp. Esas 

entrevistas – con cuatro madres de pacientes, dos neurólogos y dos fisioterapeutas – 

construyeron el corpus analizado a partir de la óptica del análisis del Discurso en su interface 

teórica con el psicoanálisis. Es por medio del diálogo entre dos campos teóricos distintos, que 

fue posible hacer fundamentos a las cuestiones que ocurrieron en el camino de este estudio, 

así como el análisis de las entrevistas que constituyen el corpus. De ese modo, la constitución 

del sujeto atravesado por el inconsciente, tal como es pensado por el psicoanálisis, y del sujeto 

histórico-ideológico, tal  como es propuesto por el Análisis del Discurso, incluidos en el 

contexto del discurso científico, son los objetos principales de esta investigación. Buscamos 

producir reflexiones acerca de la inclusión del psicoanálisis en el tratamiento multidisciplinar 

indicado a esos bebés que llevan la condición de sujetos  que llegarán. Es la apuesta en ese 

sujeto que vendrá, que impone y justifica la presencia del psicoanálisis junto al campo de la 

medicina, promoviendo así, el discurso del cuerpo. Consideramos primordial el discurso 

analítico en el trabajo de esa clínica como forma de hacer intervenir otros ángulos en la 

práctica médico-terapéutica con bebés portadores de ECInp. 

 



 

 

 

 

Palabras-clave: constitución del sujeto, clínica de bebés, Análisis del Discurso, psicoanálisis, 

ideología y inconsciente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O interesse por esta pesquisa surgiu a partir do trabalho realizado, enquanto 

psicóloga de equipes multidisciplinares, em centros de intervenção precoce com bebês e, 

também, em centros de reabilitação de crianças e adolescentes com diagnóstico de 

Encefalopatia Crônica da Infância não progressiva (ECInp). Foi esse trabalho que 

possibilitou o emergir das questões desenvolvidas neste estudo. 

Em um primeiro momento, o contato com o tema deu-se ainda na fase de estágio 

acadêmico, entre 2001 e 2003, no Centro de Estimulação Precoce Maria Aurora Costa 

(CEPMAC). Posteriormente, houve a atuação como profissional de psicologia, entre 

2004 e 2007, intervindo a partir da Psicanálise de base lacaniana, no Centro de 

Reabilitação Infanto-juvenil (CRIJ), ambos na cidade de Niterói, RJ. De uma posição 

marcada pelo discurso psicanalítico, sempre se buscou pensar em algumas questões 

acerca dos efeitos de sentidos produzidos nos discursos médico, técnico e materno na 

constituição subjetiva de bebês encefalopatas. Essa condição acarretaria, para alguns 

deles, consequências psíquicas que não se referem, apenas e diretamente, a seu 

comprometimento orgânico. 

No CEPMAC, observamos que, em alguns casos, após um diagnóstico médico, 

ocorre um empobrecimento na relação mãe-bebê, no que diz respeito ao investimento 

simbólico –  endereçamento de palavras ao infans – da mãe no seu filho, no sentido de 

interpelá-lo para que este entre no campo da linguagem. Como diz Elsa Coriat (1997) 

em seu livro Psicanálise e Clínica de Bebês: 

 

As marcas inscritas nesse tempo são os alicerces do aparelho psíquico; de 

acordo com o modo como estiverem dispostos, a sua estrutura propiciará ou 

obstaculizará que o sujeito advenha. As marcas, por si só, não garantem nada, 

mas são a condição necessária da possibilidade. (CORIAT, 1997, p. 52) 

  

Durante o período de trabalho nos referidos centros de tratamento, foram 

realizadas entrevistas com mães de bebês encefalopatas
1
. Nessas entrevistas, pôde-se 

                                                 
1
 As entrevistas estão devidamente autorizadas pelos entrevistados. 
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escutar que as mães veiculavam enunciados repetitivos e fragmentos de enunciados 

comuns na linguagem dos diagnósticos que, de certa maneira, as engessavam no que 

concerne ao direcionamento dado à sua relação com o bebê. Tais mães apresentavam 

significativo grau de culpa, o que as levava a não interagirem com seus filhos, negando-

se a olhá-los e a apostar em suas capacidades, uma vez que estas eram limitadas. Desse 

modo, era possível perceber um certo silenciamento em torno dessa díade, 

silenciamento esse que denunciava uma dificuldade em dizer do seu bebê.  

O trabalho no CRIJ acentuou essa percepção, já que alguns pacientes desse centro 

foram, desde muito cedo, pacientes do CEPMAC. O Centrinho – nome dado ao 

CEPMAC pelos profissionais – recebia-os ainda bebês, e o Centrão – forma como foi 

nomeado pelos profissionais o CRIJ – dava continuidade ao tratamento quando os 

pacientes já estavam para entrar na adolescência. O que se destacava nessa clínica era a 

forma desestruturada em que se encontravam alguns pacientes, mesmo após tantos anos 

de intervenções, estimulações e técnicas reabilitadoras. A instauração dessa 

desestruturação, que era vista na desorganização corporal, pode ser decorrente de um 

desinvestimento simbólico ou rigidez enunciativa por parte das mães no trato com seus 

filhos. Muitos não adquiriram a linguagem, enquanto, à sua volta, palavras eram ditas, 

mas poucas os incluíam como parte do discurso. Ficavam isolados, fragmentados no 

mundo das palavras e apassivados: seu tratamento se resumia ao cuidado do corpo. 

A elaboração dessa pesquisa, no âmbito dos estudos linguísticos, mais 

especificamente dentro da linha da Análise do Discurso, que teve como precursor os 

estudos de Michel Pechêux (2009), em articulação com os estudos psicanalíticos de 

base lacaniana, tem como propósito principal compreender que efeitos de sentido os 

discursos – médico e técnico  – que circundam a clínica de bebês que sofrem 

intercorrências antes, durante e depois do nascimento e portam o diagnóstico de ECInp, 

produzem sobre o dizer materno. O corpus da pesquisa é constituído por entrevistas 

realizadas com dois neurologistas, dois fisioterapeutas e quatro mães. Para além disso, o 

propósito é também o de estabelecer um ponto de articulação entre a Análise do 

Discurso e a Psicanálise, uma vez que ambas consideram, de alguma forma, a posição 

do sujeito no discurso e os efeitos dessa posição, ou seja, na Análise do Discurso, o 

sujeito é uma posição, fala-se da posição-sujeito: “Essa posição possui uma 

materialidade linguística e histórica que se estabelece a partir das contradições e 

articulações ideológicas” (MAIA, 2006, p.218). Isso confere a condição de que, 
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quando um sujeito fala, ele fala de um determinado lugar sócio-histórico. 

Na Psicanálise, o sujeito, como afirma Lacan (2008 [1968-69], p. 21) no 

seminário XVI, “é aquilo que pode ser representado de um significante para outro 

significante”. Assim, sujeito é o que comparece como intervalar entre dois significantes. 

Aí operam os efeitos da relação significante, produzindo algo que tem a ver com uma 

cadeia significante. Essa cadeia significante determina o que é denominado a posição de 

sujeito, que, em psicanálise, se constitui no campo do Outro, ou seja, no campo da fala. 

Considerar o sujeito como efeito de linguagem, como sujeito evanescente – uma vez 

que ele sempre se faz na hiância, na falha entre dois significantes – o funda e, em 

contrapartida, interroga o sujeito proposto pelo saber científico. 

Este trabalho traz contribuições que podem vir a ser relevantes no meio 

acadêmico, pois, a partir dele, se pode pensar em diversas questões que perpassam a 

constituição do sujeito e sua relação com o campo do saber científico. Este toma o 

sujeito como objeto de uma prática em que é preciso localizar a patologia no corpo. Por 

sua vez, na Psicanálise, o sujeito é efeito de linguagem. A fala o retira do puro orgânico 

e o coloca no campo do que Lacan nomeia o falasser (LACAN, 2007), o inconsciente. 

Dessa maneira, o sujeito, antes paciente, passa à condição de falante, apropriando-se do 

que o acomete organicamente.  

Se pesquisas acerca da constituição subjetiva são realizadas no âmbito de várias 

teorias, a teoria lacaniana tem como escopo sustentar o campo discursivo, entendendo 

por campo discursivo o lugar onde se constitui um dizer sobre o sujeito. Sob a ótica da 

Psicanálise, o homem é um ser pulsional, fato já constatado por Freud (1996 [1915]). A 

pulsão é o que retira o humano da categoria do orgânico, diferenciando-o dos outros 

animais. A pulsão, por seu caráter de insatisfação, lança o humano no campo da 

linguagem, um lugar privilegiado. É fundamental considerar a relevância da entrada do 

significante para a constituição do sujeito. A pulsão faz emergir os significantes e estes 

se materializam por meio da linguagem. É essa condição que retira o infans da categoria 

do puramente orgânico.  

Os discursos médico e técnico, com seu efeito de poder (CLAVREUL, 

1983[1978], e FOUCAULT, 2011), ao tomar o infans como objeto de conhecimento 

científico, atravessam o discurso materno, produzindo efeitos de sentido que incidem no 

dizer das mães, comprometendo a relação destas com seus bebês, visto que há uma 
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condição de submetimento do infans, nesse tempo de sua constituição, frente ao desejo 

do Outro. É preciso que o infans possa sofrer os efeitos da introjeção significante, dando 

categoria de órgão ao que é bordeado pulsionalmente. Assim, Lacan afirma que “o 

desejo do homem é o desejo do Outro” (LACAN, 1998 [1964], p. 223), ou seja, a cadeia 

significante em que se inscreve o sujeito está no nível do desejo do Outro, constituindo, 

desse modo, uma posição desejante. 

A conceituação de corpo pulsional e de sujeito como efeito de linguagem são dois 

pontos cruciais no desenvolvimento dessa pesquisa: o que abordamos são os efeitos que 

sofre um bebê ao nascer, marcado por uma doença organicamente incapacitante. A 

leitura que a Psicanálise faz do corpo, como um corpo simbólico, propicia uma 

intervenção na clínica com esses bebês que abre novas possibilidades de tratamento. A 

inclusão do campo subjetivo, em que se obtém como saber o “inconsciente estruturado 

como uma linguagem” (LACAN, 1998 [1964]), inaugura uma proposta de intervenção 

em que a palavra circula e promove uma prática através da qual o lugar da palavra tem 

efeito e produz um saber particularizado, enriquecendo as construções que se dão no 

entorno desses bebês.  

O que se pretende nesta pesquisa é a compreensão do que fundamenta os 

discursos dos médicos e dos técnicos, que efeitos de sentido promovem no dizer das 

mães de bebês encefalopatas e o que as falas transmitem e promovem na significação e 

na constituição subjetiva desses bebês. Para tanto, desenvolvem-se conceitos a partir da 

Psicanálise e da Análise do Discurso (AD), sobretudo o de sujeito, que permitem pensar 

os efeitos produzidos pela relevância e/ou apagamento do sujeito da Psicanálise na 

constituição da posição-sujeito do bebê que porta uma encefalopatia. Esses efeitos 

interessam tanto à Psicanálise quanto à Análise do Discurso, pois, como já dito 

anteriormente, ambas ocupam-se de analisar, cada qual de seu lugar, o conceito de 

sujeito e sua relação com o campo da linguagem. 

A partir de uma análise discursiva, tal como proposta pela Análise do Discurso, 

pode-se analisar, sócio-historicamente, a posição-sujeito do objeto do discurso científico, 

bem como compreender os efeitos de sentido que o conceito de sujeito, segundo a 

ciência, promove/provoca nas práticas discursivas. Além disso, pode-se compreender e 

interpretar de que maneira esse sujeito é tomado por objeto, e como isso afeta a 

constituição do sujeito tal como proposta pela Psicanálise. 
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Essa problemática é um recorte importante neste estudo, visto que o sujeito, ou 

seja, o paciente, é tido como objeto do conhecimento científico no exercício de uma 

prática, a prática médico-terapêutica. A objetividade científica produz um discurso de 

mestria que tende a fazer calar o que, em Psicanálise, Lacan (1992 [1969-70]) 

denominou ser o discurso do mestre, portanto, o discurso do inconsciente.  

Quando se detecta um comprometimento no desenvolvimento orgânico de um 

bebê, o que se encontra são motivações que admitem e suscitam um dizer médico. Isso 

que suscita carece ser nomeado; essa lacuna é ocupada pelo diagnóstico. O bebê, ao 

receber um diagnóstico, recebe uma marca, um estigma impregnado de sentidos. Muitas 

vezes, tal marca tende a obliterar o caráter da linguagem, ou seja, sua condição de 

incompletude, opacidade e equivocidade, que marca o campo discursivo e constitui o 

sujeito. 

Nos casos em análise, os discursos maternos estão submetidos aos discursos 

médico e técnico, não sendo mais o olhar imaginarizado da mãe que inscreve o corpo 

desse bebê, mas, sim, o olhar científico. A voz que manifesta o olhar é silenciada, dessa 

maneira, pelo olhar dos discursos médico e técnico, que portam denominações 

significantes e imprimem significações categóricas.  

Sendo assim, a hipótese principal é que essa imersão – num tempo muito 

primitivo de sua constituição –  nas malhas do conhecimento científico, que efetiva 

manobras e intervenções em prol do restabelecimento orgânico, com perspectivas de 

alcançar um padrão de normalidade, submete o bebê ao lugar de objeto, impedindo ou, 

pelo menos, dificultando, a passagem do bebê da ordem da necessidade, do puro 

orgânico, para o estatuto de sujeito, inserido no mundo da linguagem. 

Nesse estudo, faz-se interessante compreender as práticas discursivas 

(MAINGUENEAU, 1997) que se formam a partir do estabelecimento de um 

diagnóstico e de um prognóstico, os quais prenunciam um futuro, uma vez que se 

acredita que o diagnóstico e os discursos dos profissionais de saúde e das mães, por 

vezes, podem promovem uma dificuldade no que se refere à entrada do infans no campo 

subjetivo. 

Acredita-se, assim, que, a partir da compreensão das condições de produção 

desses discursos, poderão emergir novas reflexões acerca da clínica com bebês 
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encefalopatas. Por meio das reflexões suscitadas, passa-se a considerar os efeitos de 

sentido provocados no dizer das mães, pelo diagnóstico e prognóstico, que envolvem o 

tratamento dos ECInp e afetam a constituição subjetiva de bebês portadores de tal 

patologia. 

Na Análise do Discurso, o objeto de estudo resulta de uma construção teórica do 

analista. Nessa perspectiva, o objeto discursivo desse estudo serão os discursos que 

fundamentam o campo discursivo, em que bebês com diagnóstico de Encefalopatia 

Crônica da Infância não progressiva estão imersos desde o nascimento. A fim de 

compreender os processos de produção do sentido em tais discursos, organizou-se um 

corpus constituído por entrevistas com médicos, técnicos, fisioterapeutas e mães.  

Para tanto, a proposta é descrever e analisar i) o campo das fundamentações 

teóricas que estruturam o saber médico-científico; ii) os conhecimentos que descrevem 

o lugar da criança encefalopata; além disso, propõe-se a iii) perpassar os discursos 

médicos e técnicos em torno dos encefalopatas e que atuam na sua constituição 

subjetiva, buscando as marcas discursivas que estes apresentam em um outro discurso: o 

materno.  

Para tal investigação e possível comprovação da hipótese inicial, tem-se, como 

objetivos principais, os seguintes procedimentos:  

1. depreender o que se entende por constituição subjetiva e circunscrever a importância 

da linguagem para a sua construção; 

2. descrever os discursos que estão em jogo no processo de constituição subjetiva desses 

bebês e quais efeitos os discursos médico e técnico têm no discurso materno. 

No âmbito desses procedimentos mais amplos, distinguem-se ainda metas mais 

específicas a serem alcançadas, dentre as quais:  

3. analisar a relevância do discurso materno na constituição subjetiva e discutir em que 

condições se dá a constituição subjetiva de um infans que se encontra, desde muito cedo, 

em um lugar de muitas intervenções; 

4. investigar os aspectos ideológicos, uma vez que, para a Análise do Discurso, a 

ideologia tem o efeito de apagamento das evidências no que se refere à constituição do 

sujeito; 
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5. averiguar traços discursivos que apontem para a construção do discurso científico e 

compreender o referente discursivo que o levou à construção do “concreto”, com 

tendência ao absoluto, à verdade absoluta. Buscar as raízes ideológicas de tal formação 

discursiva; 

6. pensar o funcionamento das formações discursivas e do interdiscurso. 

7. reconhecer, por meio dos subsídios teóricos da Análise do Discurso, que articulação é 

possível entre estes saberes: o da Psicanálise e o da Medicina,  apontando quais os 

efeitos da aproximação dessas duas áreas do conhecimento para o desenvolvimento 

linguístico-discursivo, a fim de indicar modos de intervenção que atenuem os efeitos de 

qualquer distúrbio no campo subjetivo; 

8. teorizar acerca dos conceitos de sujeito e de discurso, a partir da Psicanálise e da 

Análise do Discurso. 

A fim de alcançar tais objetivos e metas, a pesquisa se organiza em três capítulos, 

além da introdução e conclusão. No primeiro capítulo, aborda-se a constituição do saber 

instituído pelo conhecimento científico. Nesse capítulo, apresentamos definições de 

conceitos que facilitarão a leitura da escrita desta pesquisa. Primeiramente, buscaremos 

descrever a constituição do saber científico e a instauração deste como um saber 

praticamente inquestionável, de base extremamente assertiva e pautada no modelo 

cientificista. Procuramos, também, descrever a patologia em causa, a fim de discutir a 

leitura que a ciência faz do que denomina por diagnóstico e prognóstico dessa doença.  

No segundo capítulo, abordaremos, ao considerar a subjetivação do corpo pela 

inscrição do infans no campo do Outro, conceitos psicanalíticos que possibilitam a 

construção de uma estrutura teórica fundamental para sustentar a relevância do campo 

da psicanálise na clínica com bebês encefalopatas. Essa consideração possibilita pensar 

uma clínica em que se substitui o que se denomina estimulação precoce por 

‘intervenção precoce’ (NAZAR, 2008). O desenvolvimento desse capítulo efetua-se no 

sentido de descrevermos quais os elementos que fundamentam essa substituição e que 

efeitos se acredita obter com essa inclusão dos aspectos subjetivos nessa prática-clínica. 

No terceiro capítulo, apresentaremos as contribuições da Análise do Discurso para 

a realização da análise discursiva que se pretende neste estudo: compreender as marcas 

discursivas que atravessam os discursos que fundam o campo do Outro, do qual advêm 
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o bebê encefalopata. Para tanto, expõem-se os conceitos de memória, produção de 

sentidos, efeito de sentidos, formação imaginária, paráfrase e polissemia e resistência.  

No quarto capítulo, iniciaremos as análises da discursividade presente nas 

entrevistas. Por meio de recortes, ou seja, fragmentos de linguagem-e-situação 

(ORLANDI, 1984), buscaremos compreender os efeitos discursivos que as marcas dos 

discursos revelam aos que a elas estão submetidos, no caso, mães e bebês. 

No quinto capítulo, expõem-se as conclusões da pesquisa, baseadas na 

compreensão dos efeitos de sentido produzidos nos discursos vigentes na constituição 

do bebê encefalopata. Com isso, intenta-se contribuir para o tratamento dos bebês no 

que tange a sua inserção na família, no social e no plano subjetivo.  

A relevância da pesquisa consiste em agregar os conhecimentos da Análise do 

Discurso e da Teoria Psicanalítica e, ainda, em considerar aspectos fundamentais na 

constituição do sujeito e promover a desnaturalização de atribuições tidas como naturais 

e aceitáveis, que estão implícitas nos diagnósticos. Esse caráter rígido e determinante do 

diagnóstico engessa o campo discursivo a que um bebê está submetido. O poder das 

palavras, do dizer, sobre um infans o retira do campo do orgânico, assim como pode 

enclausurá-lo, definitivamente, no organicismo da coisa.  

Acredita-se, ainda, que a pesquisa é relevante por apresentar distintas formas de 

contribuições: para o âmbito social, que é o retorno para a Pestalozzi, instituição onde se 

realizou a pesquisa de campo; um retorno para a Linguística, pois analisará crianças 

com problemas na aquisição da linguagem, o que permitirá uma discussão ampla ao se 

realizar um confronto com crianças que apresentam desenvolvimento considerado 

normal; contribuição para a Análise do Discurso, pois propõe uma discussão sobre a 

questão do sujeito; e, para a Psicanálise, contribuições no que tange o campo de 

pesquisa sobre a constituição do sujeito na clínica com bebês portadores de algum 

comprometimento orgânico, os quais, no caso desta pesquisa, são os bebês 

encefalopatas. 
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2. DE ENTRADA: O SABER 

 

2.1. O científico como constituidor de um saber 

 

Para trabalhar teoricamente o caráter da ciência como elaboradora e legitimadora de 

um saber, ou melhor, de saberes, utilizaremos autores como Jean Clavreul (1983), 

Michel Foucault (2011), Georges Canguilhem (2005), Jacques Lacan (1998 [1964]), 

Michel Pêcheux (2008) e Eni Orlandi (2010).  O primeiro desses autores, em seu livro: 

A ordem médica – poder e impotência do discurso médico, trabalha a diferenciação 

entre discurso médico e discurso psicanalítico, analisando a ideologia que regula o 

discurso científico e a função alienadora que a Medicina perpetua. Expõe a ilusão de 

que há diálogo médico-doente, pois afirma que o que existe, na verdade, é um 

monólogo, no qual se evidencia a função silenciadora no discurso médico, haja vista sua 

identificação com o discurso dominante. Mas o que fundamenta tal pensamento?  

Segundo Jean Clavreul (1983 [1978]), podemos considerar que, diante do saber do 

médico, a mãe pode sentir-se incapaz de questionar um diagnóstico e/ou um prognóstico 

de uma patologia qualquer. O saber sobre seu filho ficaria, assim, submetido ao saber da 

ciência, da medicina. Isso pode fazer com que ela, a mãe, recorra sempre a um Outro 

que lhe diga o que fazer. 

A intervenção do psicanalista, ao equivocar um saber sobre a patologia, que é 

reforçado pelo diagnóstico, torna possível um furo no discurso médico-científico, 

considerado por muitos como incontestável. O psicanalista não responde à demanda do 

“diga-me o que fazer”. Ao contrário, abre espaço para que se possa falar daquilo que 

não se sabe como dizer. O trabalho na clínica com bebês encefalopatas deve se sustentar 

na aposta do advir do sujeito, deslocando-os para além do diagnóstico. 

É a partir de uma posição dogmática e fiel ao discurso cientificista que médicos e 

técnicos intervêm e rotulam os pacientes, inserindo-os no campo do patológico e 

negando-lhes a condição de sujeitos. A intervenção analítica traz à prática médica e 

técnica o lugar da palavra no tratamento com bebês, possibilitando a entrada do 

estranhamento e do real num discurso marcado por uma certeza. O caráter inequívoco 

do diagnóstico e do prognóstico pode fazer com que as mães e, por conseguinte, os 

bebês, fiquem numa posição de assujeitamento, isto é, as mães, devido ao peso, a 
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pregnância, do discurso médico-científico não se sintam autorizadas a questioná-los. 

Essa posição de assujeitamento do sujeito é estudada, na Análise do Discurso, como 

relativa à inscrição em uma determinada formação discursiva. O sujeito enuncia de uma 

posição a partir de sua inscrição em uma formação discursiva, uma matriz de sentidos. 

Orlandi (2006) diz:  

 

As formações discursivas são a projeção, na linguagem, das formações 

ideológicas. As palavras, expressões, proposições adquirem seu sentido 

em referência às posições dos que as empregam, isto é, em referência às 

formações ideológicas nas quais essas posições se inscrevem. (ORLANDI, 

2006, p. 17, grifos nossos). 

 

Tais profissionais empregam, assim, no universo da clínica, expressões e 

proposições que se referem às evidências que são próprias do discurso científico, 

dificultando a compreensão devida que a mãe precisa para apostar na emergência do 

sujeito no infans. Desse modo, se o traço que inscreve o infans é o da não inclusão na 

linguagem, ou seja, efeito de um silêncio que lhe é imposto, muito provavelmente se 

manterá neste lugar objetificado, na condição de manter-se, ao menos, respirando. 

O discurso médico se faz, ao longo da história, através de práticas calcadas em um 

organicismo. Institui-se, a partir do século XVIII, uma nova concepção de mundo, 

baseada no cientificismo cartesiano, o qual vê o mundo como um organismo, uma 

máquina viva composta de múltiplas partes, ou órgãos, que precisam estar em perfeita 

consonância para o bom funcionamento do todo. A observação do funcionamento dos 

órgãos, dessa forma, seria o ponto de partida para analisar a saúde do corpo, servindo de 

parâmetro para pensar o que é normal e o que é patológico. 

A partir da obra de Hipócrates, Clavreul (1983 [1978]) analisa o poder do médico, 

poder fundamentado nas observações do médico, em um método, em um saber. Por 

meio desse saber, produz um discurso sobre a doença. Hipócrates funda um pensamento 

que instaura o poder do médico, reservando-lhe um lugar. De acordo com Clavreul 

(idem), o filósofo inaugura a ordem médica, fundando uma práxis que se constituirá a 

partir de uma descrição orgânica da patologia, ou seja, uma doença será descrita em sua 

relação com o corpo. A constatação de uma patologia será efetivada através do 

funcionamento do corpo. O estudo da anatomia se prestará a atestar a normalidade. 

Portanto, tudo o que se distanciar do normal será considerado patológico. 
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De modo geral, o discurso médico concebe os doentes como aqueles que falam, 

mas não podem saber o que dizem, pois o que falam de seus sintomas não faz sentido 

como signos a serem inseridos na cadeia de significantes do discurso médico. Signos, 

aqui, compreendidos conforme Saussure, ou seja, duas faces unidas – significado e 

significante –  de modo indissociável. Assim, o discurso médico se aproxima do 

discurso do mestre (LACAN, 1992 [1969-70]), mas não produz enigma, pois ordena os 

signos em uma cadeia articulada, atribuindo-lhes significação. Valoriza-se, assim, mais 

o que diz o corpo do que aquilo que diz a voz. O verdadeiro doente porta “uma 

sintomatologia não-flutuante, mas inscrita em seu corpo e inscritível no saber médico.” 

(CLAVREUL, 1983 [1978], p. 159). É o que é possível depreender em um fragmento 

de entrevista com um dos neurologistas entrevistados: “O significante ECI para elas 

[as mães] não tem a mínima importância. Para as mães essa sigla não significa nada 

pra ela. As mães não entendem, porque é conveniente não entender isso.” (04-04-13, 

neurologista 2). Nesse enunciado, encontramos as marcas discursivas que apontam para 

a visão do neurologista sobre a impossibilidade das mães entenderem o que significa tal 

patologia, mas atribui tal impossibilidade ao fato de ser “conveniente” às mães não 

quererem saber da doença do filho, como uma recusa a aceitar o diagnóstico. No 

entanto, as marcas discursivas que encontramos nas entrevistas das mães apontam 

exatamente para uma dificuldade em entender os significantes que perpassam as 

denominações das patologias, pela dificuldade de acesso aos signos advindos do 

conhecimento científico. Vejamos os recortes abaixo: 

“Tem epilepsia e paralisia cerebral. Pelo menos é o que dizem que ele tem, porque o 

médico até agora não tinha.” (22/10/12, entrevista 1, grifos nossos). 

“O diagnóstico da ressonância magnética é esse: lesão hipóxica esquerda. A doutora 

[neurologista] me disse que é como se ela tivesse tido um AVC e faltou oxigênio.” 

(26/10/12, entrevista 2, grifos nossos). 

“Eu não sei se ela teve uma paralisia cerebral, mas o que eu entendi foi isso: 

absorveu e apagou o sistema. Ela não tem um diagnóstico. Ela tem um 

comprometimento do lado direito.” (26/10/12, entrevista 3, grifos nossos). 

“Não sei muito bem. O neurologista disse que ela tem um atraso neuropsicomotor, mas 

eu não sei o que é um atraso neuropsicomotor. Não sei o que poderia ser... então, tem 

algumas coisas que eu quero perguntar a ele.” (29/10/12, entrevista 4, grifos nossos). 
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Os recortes nas entrevistas com as mães, acima, demonstram-nos, a partir de 

alguns enunciados, um não-saber a respeito do que estão falando, ou seja, elas apenas 

reproduzem o que lhes fora dito pelos médicos e técnicos. Parafraseiam o diagnóstico, 

mas se mantém no sentido que podem dar, à sua maneira, àquilo que receberam como 

um saber do conhecimento médico. 

Ao longo de sua obra, Clavreul (idem) discorre sobre o poder do discurso médico. 

Analisa o poder exercido por este, descreve-o como da ordem do discurso do mestre, 

que, para existir, na posição de agente, precisa necessariamente do escravo, ou seja, 

precisa do alienado para exercer sua mestria. Produz um significante mestre, S1, que 

rege toda uma cadeia associativa, fechada pelo excesso de sentido. Atribuímos ao 

diagnóstico, o nome dado a uma patologia, essa função de um significante mestre que 

vem carreado de significações que visam classificar e pré-dizer o que é da ordem de um 

saber sobre a doença, um saber científico. Esse saber se pretende sobrepor-se ao doente, 

retirando-lhe toda subjetividade que possa vir a portar. 

 O médico, assim, comunica que o corpo está habitado pela doença. O doente é 

impedido, desautorizado, a proceder qualquer interpretação com respeito à sua própria 

doença, visto que desconhece os significantes eleitos pelo discurso médico para que 

possa operar a descrição da patologia, ordenando os signos de uma cadeia de 

significantes, conferindo-lhe significação. Cabe somente ao médico interpretar. Como 

diz Clavreul (1983 [1978]): “O que vai assinar sua entrada no discurso médico é a 

nomeação da doença, é o diagnóstico.” (CLAVREUL, idem, p.97). 

Essa nomeação, segundo Clavreul (idem), é um aprisionamento, já que comporta 

o aspecto negativo da categorização; é um ato que dá ao doente um certo conforto, pois 

o desangustia, tira-o do inominável e da responsabilidade de seu sintoma, pois o coloca 

no interior de um discurso pronto e que tende fortemente à univocidade. O que o doente 

sente não pode ser interpretado por seu próprio saber, visto que este não está calcado no 

saber científico. O discurso médico, com seu poder, desimplica, isto é, tira o paciente de 

sua condição subjetiva, em que figuram a angústia, a dúvida, a dor e, frequentemente, a 

culpa, inserindo-o no âmbito da objetividade. Tal discurso possibilita a atribuição de um 

sentido àquilo que, anteriormente, era puro não-senso. Sobre esse novo sentido, ele tem 

a mestria. É a partir dessa constatação de saber que o médico promove assertivas que 

preveem uma posição antecipada do que será o doente acometido por determinada 

patologia. 
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Essa posição do discurso médico quanto ao saber promove algumas questões que, 

por vezes, são bastante difíceis de serem analisadas. O que se propõe nesta análise, 

assim, é uma visão crítica acerca de tal posição, busca-se uma reflexão sobre a prática 

médica e a condição de exclusão que impõe as diferenças, a não-semelhança e o não-

todo. No entanto, essa posição da Medicina pode levar a duas conduções distintas e 

promover efeitos diversos. Como no caso de algumas gestantes que, ao dar à luz um 

bebê, vivem um acontecimento que sugere um espaço de tempo em que o inesperado e o 

desconhecido são os únicos sentimentos experimentados. A Medicina e os médicos, 

com seus exames clínicos e de imagens, dão um contorno ao desconhecimento e ao 

sem-sentido vividos no tempo do nascimento. Por vezes, a única “garantia” é a de que 

há alguém que detém um saber, que transmite e possibilita um lugar para esse bebê.  

No corpus de nossa pesquisa depreendemos marcas discursivas que indicam a 

presença de uma demanda da mãe endereçada ao médico, a presença de algum saber 

sobre o que seu filho tem, sobre o que aconteceu com seu bebê e até mesmo uma 

demanda de que o médico possa salvá-lo do perigo de morte iminente. O risco de perda 

do seu pequeno desconhecido porta um tempo de intensa carência de sentido, que deixa 

em suspenso o primeiro encontro da mãe com seu bebê. Algumas vezes, na clínica com 

bebês que, ao nascer, passam por intervenções médicas e/ou sofrem alguma sequela 

neurológica, o dizer médico faz efeito de terceiro, ou seja, insere na relação mãe-bebê 

alguns significantes que criam um campo discursivo, o qual inaugura um dizer materno 

sobre seu bebê.  

A angústia materna, frente à ameaça de perda de seu filho e a falta de 

entendimento do que está acontecendo com ele e diante dos porquês suscitados por 

todas as intervenções que o cercam, cria um campo favorável a uma devastação 

simbólica que desautoriza o exercício da função materna que deve emergir na relação 

mãe-bebê. Vejamos o trecho de uma das entrevistas com uma das mães: “Aí a médica 

[a enfermeira] me perguntava: “Você não teve outro filho? Eu dizia: “Tive, mas o 

outro não teve nada. A gente pegava (...) Ele, eu pegava cheia de mão, porque ele 

mamava com uma borrachinha na boca... Ele mamava e eu saía de lá chorando... Aí 

comecei a chorar porque só estava esperando ele sugar para ter alta.” (22/10/12, 

entrevista1) 

Um olhar diferenciado da equipe sobre o bebê que está sob os seus cuidados, 

levando em consideração a relevância do estabelecimento do vínculo da mãe com seu 
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bebê, amparando e dando suporte a este outro primordial, a mãe e/ou, em alguns casos, 

outros familiares, incluindo-os como parte do tratamento, favorece o campo simbólico 

para que permaneça operando no entorno do infans. A operância simbólica, ou seja, a 

vigência da palavra, sustenta a história singular desse bebê e inclui o tempo de 

internação como um tempo vivido mais simbolicamente, em que o imaginário familiar, 

isto é, as marcas significantes que serão inscritas no corpo do infans, trazidas pela 

estória familiar, estejam incluídas nesse intervalo, criado pelo período de internação e 

imposta por alguma disfunção orgânica. Essa consideração instaura no tratamento 

intensivo de bebês de risco a possibilidade de singularizar; a possibilidade de que cada 

um que viveu o acontecimento de uma patologia possa elevá-lo à categoria de um 

acontecimento discursivisado.  

A dependência vivida por mãe e bebê com relação ao saber médico pode 

desencadear uma série de consequências não previsíveis e que, no entanto, só podem ser 

relatadas pelos próprios, mãe e bebê, num só depois da estória vivida. Tal leitura só é 

possível se pensada a partir de uma intervenção psicanalítica, pois o discurso médico 

não sustenta um saber que não seja anterior. O discurso médico precisa ter, sobre o 

objeto, o domínio de suas ações para “garantir” o sucesso de sua intervenção: a cura.  E 

é a partir dessa constatação de saber que o médico promove assertivas que preveem uma 

posição antecipada do que será o doente acometido por determinada patologia.   

 

O discurso médico assemelha-se ao discurso profético no sentido em que 

fala Foucault. Ele anuncia o futuro e, pelo fato mesmo de constituí-lo, 

contribui para criá-lo. Por sua intervenção, o médico modifica o curso da 

doença, mesmo fora de qualquer intervenção medicamentosa ou outra, pois 

modifica a relação do doente com sua doença. (CLAVREUL,1983 [1978], 

p. 96, grifos nossos) 

 

Clavreul (idem) aborda uma característica fundamental do discurso médico: 

afirma que, desde Hipócrates até os dias de hoje, é uma regra para o médico não 

comunicar um prognóstico fatal diretamente ao enfermo. Tal decisão deve-se ao fato de 

que, em geral, o paciente aproxima o diagnóstico do prognóstico da doença, algo como 

o pensamento de causa e efeito. Essa aproximação pode levá-lo a desanimar diante de 

uma doença grave, eliminando qualquer esperança que lhe possa restar. Assim, 

considerando essa possibilidade, o médico reserva seu diagnóstico, restringindo a 

quantidade de informação que irá transmitir. No entanto, atualmente, não se pode mais 
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afirmar essa posição do discurso médico, haja vista que, na medicina americana, o 

diagnóstico é dito junto às possíveis soluções de tratamento. De qualquer forma, tanto 

uma posição quanto a outra causam efeitos que não se podem prever. 

O médico, portanto, sabe que a constatação de um diagnóstico pode determinar o 

futuro segundo o prognóstico potencialmente nefasto ligado à doença. Como diz o 

trecho da entrevista feita com o neurologista 1, quando perguntado: Como dizer um 

diagnóstico? Resposta: “Eu estou estruturando as equipes a só dar o diagnóstico 

quando tiver certeza absoluta. Dar o diagnóstico de uma condição crônica, incurável, 

mesmo que não tenha risco de vida... A minha política é de só dar o diagnóstico quando 

tiver certeza absoluta.. E, frente ao caso, assim na cabeça dela [da mãe], sem 

esperanças de ser o que ela sonhou um dia, ela possa desinvestir emocionalmente.” 

(25/02/13- neurologista 1) 

O recorte acima nos permite pensar no poder que o discurso médico tem sobre o 

dizer e sobre os atos dos pais de um bebê. Um exame, um diagnóstico, pode 

comprometer o futuro desse pequeno indivíduo que nem nome tem ainda. Pode impedi-

lo de nascer, inclusive subjetivamente. O que constitui a visada totalitária do discurso 

médico é a posição discursiva de nada querer nem poder saber do que não lhe pertence, 

porque é inarticulável em seu sistema conceitual, e não pode resultar em nenhuma 

prática que não seja a médica. Nessa posição, o discurso médico abole todo e qualquer 

outro discurso, inclusive, visa abolir o discurso do doente. No entanto, sabe-se que 

muitos doentes resistem à força coercitiva do discurso médico, tal como descrito por 

Clavreul (idem).  

A medicina teve que construir um código, ou seja, constituir semblantes, como diz 

Clavreul (idem), através dos quais ela funciona. As doenças, as síndromes, são lidas 

pelo autor como semblantes por serem semelhantes em um mesmo grupo de pessoas 

acometido por determinada doença. Ao encontrar frequentemente e de forma quase 

idêntica os mesmos sintomas, a mesma evolução da doença em um grupo de doentes, 

pode-se construir modelos descritivos de fenômenos relativos ao universo patológico 

que têm valor científico por sua constância. Acorre-se a um trabalho de classificação, a 

que corresponde a nosologia, entendendo-se a doença como um ser ontológico.  Corre-

se o risco de permitir que o semblante típico da doença constitua uma máscara, com a 

qual será identificado o doente. Assim é que, no ambiente dos centros aqui citados, 

produz-se enunciados como: “Fulaninho é um sindrômico.”. Ou, ainda: “Fulaninho é 
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um ECI.”. No caso do portador de ECInp, deixa-se de considerar ali a emergência de 

um prospectivo sujeito: o João, o Paulo, o Francisco, identificados por um nome que 

porta uma individualidade, para ser uma sigla: ECInp. Pode-se considerar que o 

semblante de uma doença pode, por algumas razões, submeter o portador de ECInp a 

uma condição de não-sujeito. Reserva-se a este um outro lugar dentro do universo da 

Medicina: o de objeto. Além disso, ele passa a ser a própria doença. 

O discurso médico com sua objetividade, sustentado em um saber que tende a um 

caráter absoluto, categórico, silencia o emergir da subjetividade e aprisiona os pacientes 

encefalopatas em um organicismo, em um esqueleto composto de músculos e órgãos. O 

discurso científico habilita o médico a dizer do paciente e a fazer uma leitura assertiva 

da condição do doente, conferindo-lhe um diagnóstico e um prognóstico. Essa prática 

implica impasses no processo de subjetivação do paciente, visto que costuma atribuir-

lhe uma série de limitações, inclusive no que concerne à aquisição da linguagem. 

Os discursos médico e técnico circulam entre todos que participam da constituição 

subjetiva de um bebê portador de uma nomenclatura diagnóstica: a criança, a mãe, a 

família. Nessa circulação, funciona como um discurso autoritário, pois impedem a 

polêmica, inviabilizam uma troca de posições discursivas e uma ressignificação do 

objeto discursivo. (Orlandi, 2010) A ciência ignora o que o outro pode dizer a respeito 

de si mesmo, sobre o que padece, sobre seu discurso privado e particular.  

 

O doente que recorre ao médico está na situação da criança que recorre à 

mãe, pelo fato de que um e outro imputam à pessoa a quem apelam um 

discurso no qual se pode interpretar seu apelo. Como o discurso da mãe para 

a criança, o discurso médico é totalizante. (CLAVREUL,1983 [1978], p. 

157, grifos nossos). 

 

Retomando-se o poder do discurso médico – pois ele se ampara em um saber 

totalizante –, cabe frisar que seu objeto de interesse é a doença, não o doente, doença da 

qual procura dizer tudo. A medicina não constitui tal totalidade a partir do que o doente 

pode dizer sobre o sofrimento. O médico não ouvirá nada da doença pela via do que 

considera fantasia –“encenação imaginária em que o indivíduo está presente e que 

figura (...) a realização de um desejo, em última análise, de um desejo inconsciente.” 

(LAPLANCHE e PONTALIS, 1967, p. 228) –, isto é, aquilo que se refere ao subjetivo, 

porque não tem de saber disso, exceto para aí suspeitar de efeitos que correm o risco de 
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entravar sua intervenção. O sofrimento remete o sujeito que o experimenta à fantasia e 

ao que constitui essa fantasia, ou seja, a sua própria história e o discurso que ele pode 

manter sobre sua história. No discurso médico, o sofrimento se nomeia dor. Ele existe 

para o médico apenas como sintoma.  

Em entrevista feita com neurologistas, pode-se recortar o seguinte enunciado:  

A relação mãe-bebê pode ficar comprometida após o diagnóstico? Resposta: “Poder 

tudo pode, mas fugindo um pouco da ciência, mais pro instinto, acho que a maioria 

das mães vai ter aquele instinto de realmente cuidar daquela criança e absorver.” 

(25/02/13, neurologista 1, grifos nossos). 

Pode-se observar, neste enunciado, que o neurologista menciona que a mãe “vai 

ter aquele instinto”. O que está em jogo aí? Uma oposição entre saber médico, científico 

e instinto. De acordo com Clavreul (1983 [1978]): 

 

O que a medicina não pode enunciar é o que distingue radicalmente seu 

saber próprio do que se poderia chamar de saber do instinto, ou antes – 

para evitar  o que o termo instinto pode recobrir de incerto, até de místico – 

saber do qual o organismo é portador e que lhe permite assegurar sua 

conservação e sua reprodução. Saber muito seguro e complexo (...) ele 

também não é redutível ao saber das coisas (...) O saber do instinto implica 

ele próprio que uma seleção se opere e que apenas seja retido um saber 

compatível com a sobrevivência da espécie, e, por isso mesmo, 

assegurando-a.”(CLAVREUL, 1983 [1978], p.148, grifos nossos). 

 

Como se pode perceber no fragmento da entrevista acima, há, na relação médico-

paciente, o embate de duas discursividades que estão em oposição: a esfera científica 

que embasa o discurso médico e a esfera subjetiva, o que, nas palavras de Clavreul 

(idem), corresponde ao saber do instinto tal como significado pelo e no discurso médico. 

O médico entrevistado “sai”, a partir de um determinado momento, do discurso 

científico e “entra” no discurso subjetivo, para demarcar uma distância e uma diferença. 

Tal constatação ficará mais evidente no terceiro capítulo, no qual são realizadas as 

análises das entrevistas. É este furo no discurso científico, duro e que tende ao absoluto, 

que a Psicanálise busca produzir, efetuando ganhos na constituição subjetiva dos bebês 

portadores de encefalopatia. 
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A clínica médica se organiza sobre os mesmos argumentos, os quais fundamentam 

e orientam toda a prática clínica. Hoje, a medicina se faz eficaz por dissociar doença e 

doente e ensina a caracterizar o doente pela doença. Como diz Canguilhem (2005 

[1966]) em Escritos sobre a medicina: 

Quando um médico fala da doença de Basdow, isto é, de bócio exoftálmico, 

ele designa um estado de disfunção endócrina cujo enunciado dos sintomas, o 

diagnóstico etiológico, o prognóstico e a decisão terapêutica são sustentados 

por uma sucessão de pesquisas clínicas e experimentais, de exames de 

laboratório, no decorrer dos quais os doentes foram tratados não como os 

sujeitos de sua doença, mas como objetos. (CANGUILHEM, 2005 [1966], p. 

24, grifos nossos) 

 

A partir dessa citação, podemos refletir acerca da posição da medicina com 

relação ao doente quando o toma como objeto, visando apenas a doença. Tal maneira de 

avaliar o doente traz à experiência clínica uma vertente cuja prática é calcada nos 

exames e nas imagens: clínica da imagem. Assim, a medicina não necessariamente se 

desvencilha da clínica do olhar, mas lhe adiciona o predomínio do aparato tecnológico 

na avaliação diagnóstica. Desse modo, toda doença, para ser constatada, necessita de 

exames para que possa ser reconhecida e tratada. Trazemos, a seguir, mais um trecho de 

entrevista em que uma mãe relata os efeitos de sentido que restaram a ela do período 

que viveu, junto a seu bebê, até encontrar o nome do que sua filha tinha: “Eu levei ela 

ao neuro, ele examinou ela toda e também disse que ela não tinha nada. Só que aí ele 

disse: “Vamos fazer uma tomografia, pra gente ter certeza. O que eu estou vendo 

aqui... ela não parece ter nada. Mas vamos fazer uma tomografia pra ter certeza se ela 

tem mesmo alguma coisa ou não?” Aí eu voltei de novo. Aí ele também me disse que ela 

deveria fazer estimulação precoce. Mesmo que ela não tivesse nada.” ( 26/10/12, 

entrevista 2, grifos nossos). 

É bastante interessante pensar no que é dito nesse enunciado e refletir sobre 

algumas questões: por que esse médico, mesmo não encontrando nenhuma 

comprovação orgânica que justificasse o atraso do bebê, insistiu em encaminhá-lo a um 

tratamento de estimulação precoce? Por que não questionou a insistência da mãe em 

dizer algo sobre um atraso do bebê quando, por inúmeras razões, aquela poderia ter se 

apoiado nas avaliações e exames e ter seguido a vida com seu bebê? 

Segundo Canguilhem (2005 [1966]), essa mudança na forma como se concebem 
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os diagnósticos pode servir como objeto de reflexão sobre os procedimentos 

empreendidos pela medicina. Esta vai, aos poucos, afastando-se da prática da 

observação do sujeito e, em contrapartida, vai adotando a prática fundamentada no 

diagnóstico fornecido por meio de exames de sinais provocados, e não mais na 

observação de sintomas espontâneos.  

No caso da patologia em estudo, constata-se que ela só pode ser identificada após 

alguns exames físicos e de imagens – eletroencefalograma, ressonância e outros. A 

necessidade desses exames para o diagnóstico de ECInp só é verificada após o 

aparecimento de alguns aspectos estranhos na vida de um bebê, ou seja, após algo ser 

reconhecido como anormal, fora dos padrões de normalidade, no desenvolvimento bio-

psico-motor. No entanto, para os neurologistas, a necessidade de avaliação diagnóstica 

só se estabelece depois de um certo tempo do desenvolvimento da criança considerado 

natural ou, melhor dizendo, normal, o qual envolve um período de doze meses, ou seja, 

os primeiros anos de vida de um bebê. 

O trabalho em centros de estimulação e de reabilitação possibilitou a observação 

de que a patologia que afeta o desenvolvimento motor dos bebês, para que seja 

diagnosticada, necessita de um certo tempo até que este inicie sua experiência com o 

corpo, isto é, que ele comece a realizar movimentos como: sustentar a cabeça, rolar, 

sentar, engatinhar, andar. É somente quando o tempo considerado normal para que tais 

movimentos sejam realizados é excedido que se começa a “estranhar” e a cogitar a 

possibilidade de um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Mas, ainda assim, 

mesmo quando se constata o atraso, precisa-se aguardar um determinado tempo para se 

averiguar, através de avaliação neurológica e de exames, a existência de uma lesão 

cerebral, e qual o grau de comprometimento ocasionado pela lesão, como veremos no 

capítulo de análise.  

É assim que se constata uma anormalidade no desenvolvimento neuropsicomotor 

do bebê. Mas o que é normal e o que é patológico na constituição da subjetividade do 

homem?  

Neste trabalho, fazem-se necessárias, também, as definições dos conceitos de 

normal e patológico a fim de delimitar os efeitos que o discurso médico provoca ao 

tentar padronizar, de maneira categórica, os pacientes a partir do diagnóstico. 
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Tomando-se como parâmetro o que seria o normal, tudo o que foge daí é 

considerado patológico. Canguilhem (2011) mostra que normal é “aquilo que é como 

deve ser; e é normal, no sentido mais usual da palavra, o que se encontra na maior parte 

dos casos de uma espécie determinada ou o que constitui a média ou o módulo de uma 

característica mensurável.” (CANGUILHEM, 2011, p.79) Assim, de acordo com o 

autor, em medicina “o estado normal do corpo humano é o estado que se deseja 

reestabelecer.”. (idem, p. 80)  

Ao definir o conceito de normal, Canguilhem (2011) diferencia os conceitos de 

anormal e anomalia. Anormal seria um conceito descritivo, e anomalia um conceito 

normativo. As anomalias são classificadas segundo sua complexidade e gravidade 

crescentes: “(...) a gravidade das anomalias é um fato anatômico.” (CANGUILHEM, 

2011, p. 87). O autor constata que as anomalias só são conhecidas pela ciência se 

sentidas na consciência, como obstáculo ao exercício das funções e sob a forma de 

perturbação ou de nocividade. Já o anormal não é o patológico. No entanto, o patológico 

é anormal, ou seja, a distinção entre anomalia e anormal se dá pela presença, na 

primeira, de uma disfunção, enquanto, na segunda, a anormalidade não sugere uma 

disfunção; o indivíduo pode ter uma anormalidade física ou orgânica que não prejudica 

suas funções vitais e cotidianas. Assim, o anormal não se refere a uma doença. Há uma 

distinção, segundo a leitura de Canguilhem (2011), entre anormal e doente, pois o autor 

fala de anormais doentes.  

A conceituação de anormal se dá pela crença de que existe uma saúde perfeita já 

que “a saúde é o bem orgânico” (CANGUILHEM, 2011). Dessa maneira, constata-se 

que a doença é um estado contra a saúde e que, portanto, deve-se lutar contra ela para 

continuar a viver, pois a doença é compreendida como uma condição anormal. Sendo 

assim, pode-se pensar nos efeitos nefastos que a constatação de uma doença crônica, 

mesmo que não-progressiva, como a ECInp, causa na vida psíquica dos sujeitos a ela 

submetidos. Clavreul (1983[1978], p. 130) diz que “ser anormal é também não estar 

conforme à norma da espécie – ou pelo menos aos seus ideais.”.  

Segundo Canguilhem (2011), há uma impossibilidade em estabelecer uma norma 

para se constatar uma normalidade, devido ao fato de que o próprio ser vivo tem 

responsabilidade em distinguir sua doença, visto que este pode mudar a sua relação com 

o biológico de acordo com a relação que mantém com o meio. Isso implica dizer que o 
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homem influencia de maneira particular a sua relação com o orgânico. Constata-se, 

desse modo, que: 

 

[…] se o normal não tem rigidez de um fato coercitivo coletivo, e sim a 

flexibilidade de uma norma que se transforma em sua relação com as 

condições individuais, é claro que o limite entre o normal e o patológico 

torna-se impreciso. No entanto, isso não nos leva à continuidade de um 

normal e de um patológico idênticos em essência [...] A fronteira entre o 

normal e o patológico é imprecisa para diversos indivíduos considerados 

simultaneamente, mas é perfeitamente precisa para um único e mesmo 

indivíduo considerado sucessivamente. Aquilo que é normal, apesar de ser 

normativo em determinadas condições, pode se tornar patológico em outra 

situação, se permanecer inalterado. (CANGUILHEM, 2011, p. 126, grifos 

nossos) 

 

O que se pode averiguar com esse trecho é a consideração de que o que é normal 

pode ser tomado como patológico numa determinada situação; em outra situação 

diversa, pode-se entender o contrário. Portanto, o autor sustenta não haver uma norma 

para que se defina, exatamente, o que é da ordem do normal e do patológico. É possível, 

a partir daí, refletir sobre como a doença é entendida pela ciência, a qual considera que a 

doença diz do doente por não haver como normatizar uma única condição para todos os 

humanos. A leitura de Canguilhem (2011), no entanto, sugere que o doente, em sua 

relação com o meio, pode vir a mudar a condição de sua doença se puder problematizar 

a relação do sujeito com o normal, o anormal e o patológico. O normal e o anormal são 

descrições estabelecidas por uma normatividade questionável, já que esses estados são 

perpassados pela condição intransitiva do sujeito, que demanda sempre um completo 

por ter uma essência intervalar, evanescente e ser sujeito a falhas e ao equívoco. Essa é 

a posição do sujeito, efeito de linguagem, a quem não cabe, portanto, nenhuma norma 

que o defina. O autor constata, no entanto, que já o estado patológico pode colocar o ser 

vivo em condições de dificuldade, ao ponto deste não poder realizar tarefas que a nova 

situação lhe impõe. 

Para dar continuidade a seu desenvolvimento nesse ponto da teorização, 

Canguilhem (2011) define o conceito de saúde. Diz ele: “pode-se dizer que uma saúde 

perfeita e contínua é um fato anormal (…) A saúde, considerada de modo absoluto, é 

um conceito normativo que define um tipo ideal de estrutura e de comportamento 
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orgânicos (...) a saúde é o bem orgânico.” (idem, p. 90) Em outras palavras, a saúde 

perfeita é anormal por se considerar que, para esta, está a doença e, ainda, que a doença 

é prevista pelo organismo. É prevista como um estado em que se precisa lutar para 

poder continuar a viver. A doença é prevista como algo anormal. 

Que implicações são suscitadas ao se diferenciar o que é anomalia do que é 

doença? Canguilhem (2011) responde a essas questões dizendo que: 

 

A anomalia se manifesta na multiplicidade espacial; a doença, na 

sucessão cronológica. O próprio da doença é vir a interromper o curso 

de algo, é ser verdadeiramente crítica. Mesmo quando a doença torna-se 

crônica, depois de ter sido crítica, há sempre um “passado” do qual o 

paciente ou aqueles que o cercam guardam certa nostalgia. (...) Já o próprio 

da anomalia está ligado à condição de “ser constitucional, congênita, 

mesmo se aparece depois do nascimento e só se manifesta ao iniciar-se o 

exercício da respectiva função, por exemplo, na luxação de quadril.” (idem, 

p. 91, grifos nossos)  

 

 A partir da distinção proposta por Canguilhem (2011), pode-se dizer que a 

anomalia se difere da doença por seu caráter de poder transformar-se nela, mas não a ser. 

A anomalia não é patológica, ela apenas exprime uma outra possibilidade de vida 

possível. O patológico, segundo Canguilhem, “não é a ausência de norma biológica, é 

uma norma diferente, mas comparativamente repelida pela vida.”. (idem, p. 96) A partir 

dessa consideração, pensa-se em que condições e em que momento a ECInp torna-se 

uma doença. Com a leitura da obra de Canguilhem, se poderia considerar essa condição 

como uma anomalia? Tal leitura promove o efeito de abertura no dizer sobre a patologia, 

pois pode ser considerada uma anomalia, mas não necessariamente seria uma doença. 

Isso faz toda a diferença para se tratar o bebê encefalopata, pois, ao se diagnosticar a 

patologia, talvez se pudesse transmiti-la como uma condição diferente, e não como uma 

doença. 

Como já apontado anteriormente, essa pesquisa visa refletir, por meio do estudo 

da presença e dos efeitos dos discursos médico e técnico no discurso materno, as 

implicações que o diagnóstico pode ter na constituição subjetiva de bebês encefalopatas. 

Retomamos, aqui, a questão do diagnóstico já mencionada anteriormente, nome dado a 

uma patologia que porta um significante mestre que vem carreado de significações, as 
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quais visam classificar e predizer um saber sobre a doença. Para abordar a função dos 

diagnósticos na clínica médica, é preciso descrever como se fundamentou a relação 

médico-doente e constatar que o que existe nessa relação, na verdade, é um monólogo, 

no qual se evidencia a função silenciadora do discurso médico e técnico sobre o 

discurso materno. 

No dicionário Aurélio encontra-se a definição de diagnóstico como 

“conhecimento ou determinação duma doença pelos seus sintomas, sinais e/ou exames 

diversos” (FERREIRA, 2009, p. 316). Tal definição que registra o uso comum, interessa 

para analisar a forma como o dicionário define a palavra diagnóstico, levando-nos a crer 

que existe alguém que detém o saber sobre quais são os sintomas, os sinais e os exames 

que descrevem o que é aquele diagnóstico. Isso reforça sua condição de submetimento 

ao saber científico. 

Retomando Clavreul (1983[1978]), o diagnóstico, ou seja, o nome dado a uma 

patologia, porta significantes que circulam em um discurso muito particular como o da 

ciência e, portanto, tem por caráter ser pouco usual no discurso comum. Os significantes 

utilizados para a descrição de uma patologia podem não soar muito claros para quem vai 

recebê-lo. Mediante tal dificuldade, um diagnóstico necessita de um tradutor, e este, por 

direito, é o médico. O médico porta o saber sobre a doença, mas transmite uma 

univocidade equivocada: ele deixa entender que doença e doente são equivalentes. Essa 

confusão não é esclarecida na clínica médica devido à dificuldade que a ciência 

encontra para lidar com o indivíduo, com o particular. 

Ainda segundo o mesmo autor, o diagnóstico de uma doença porta um saber 

construído sob a base do saber científico, o que lhe confere um caráter de verdade, 

comprovada por um método estatístico que busca a universalidade. O peso do saber 

científico permeia a relação médico-paciente, podendo levar o doente a uma atitude de 

desautorização no que diz respeito ao questionamento do diagnóstico e/ou do 

prognóstico de uma patologia qualquer. O saber construído sobre um diagnóstico está 

submetido ao saber da Ciência, da Medicina, o que lhe dá uma aparência de 

inquestionável.  

A intervenção do psicanalista, ao equivocar um saber produzido a partir do 

diagnóstico, torna possível um furo neste, que, para muitos, é considerado incontestável. 

A psicanálise abre espaço para que se possa falar daquilo que não se sabe como dizer. O 
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trabalho na clínica com bebês encefalopatas tem por especificidade, quando atravessado 

pela escuta analítica, apostar no advir do sujeito no bebê encefalopata, deslocando-o 

para além do diagnóstico. Mas o que seria tal aposta no campo da clínica médica e da 

terapêutica? 

Desde os primórdios da Psicanálise, com Freud e depois com Lacan, a questão de 

um saber pré-construído e instituído é interrogado. O movimento questionador do saber 

instituído promove uma abertura na posição discursiva de que se pretende tratar neste 

estudo. 

Freud, no texto Sobre o início do tratamento (Novas recomendações sobre a 

técnica da psicanálise I), de 1913, afirma: 

 

Todo aquele que espera aprender o nobre jogo de xadrez nos livros, cedo 

descobrirá que somente as aberturas e os finais de jogos admitem uma 

apresentação sistemática exaustiva e que a infinita variedade de jogadas 

que se desenvolvem após a abertura desafia qualquer descrição desse 

tipo. Esta lacuna na instrução só pode ser preenchida por um estudo diligente 

dos jogos travados pelos mestres. As regras que podem ser estabelecidas 

para o exercício do tratamento psicanalítico acham-se sujeitas a 

limitações semelhantes. (FREUD,1996 [1913], p.139, grifos nossos)  

 

Essa metáfora freudiana do jogo de xadrez e do exercício do tratamento 

psicanalítico se presta a introduzir a questão que se pretende investigar acerca do 

aspecto instituidor da construção de um diagnóstico, como um sentido que se pretende 

fechado para quem não é da “paróquia”. Este aspecto faz parte de um processo 

discursivo que tem por objetivo discernir e reconhecer uma determinada doença, 

supondo a existência de doenças nitidamente definidas. 

Tal propriedade do diagnóstico pode vir a obturar particularidades do ser vivo, 

fazendo-se representar por meio daquilo que ele porta, isto é, a sua doença. Além do 

mais, a metáfora freudiana faz refletir acerca das intervenções clínicas, considerando 

aquilo que Canguilhem (2011) discute quando trabalha o conceito de normal e 

patológico. O autor mostra que o ser vivo pode modificar sua relação com a doença, de 

acordo com a relação que estabelece com o meio. 

 

2.2. Definição de ECInp 
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Durante a elaboração deste trabalho, deparamo-nos com uma particularidade no 

que diz respeito às especificações de Paralisia Cerebral e de Encefalopatia Crônica da 

Infância não progressiva. A leitura dessas denominações são tidas, ora como 

semelhantes ora como distintas; ou, ainda, são tomadas como contidas uma na outra, ou 

seja, a ECInp estaria contida dentro da PC. Essa descrição, por vezes, torna confusa a 

distinção entre as duas patologias. 

Neste subitem, a definição da referida patologia será exposta da forma como é 

apresentada nos compêndios de medicina. O objetivo é reproduzir aqui os discursos 

médico-científicos sobre a patologia, similarmente como são tratados nos manuais.  

Para tanto, utilizamos o trabalho de Lima e Fonseca (2004), bibliografia indicada por 

um dos neurologistas entrevistados nesta pesquisa. De acordo com os autores, a 

Paralisia Cerebral, ou PC, é uma ocorrência clínica que pode ter múltiplas causas e pode 

ter sua origem no período pré e perinatal. Segundo os autores:  

 

Uma encefalopatia crônica infantil não progressiva, ou uma disfunção 

neuromotora, decorrente de lesões ocorridas em um encéfalo em 

desenvolvimento, levando a distúrbios de motricidade, tônus e postura, 

podendo ou não ter comprometimento cognitivo. Estas lesões ocorrem nos 

diversos estágios de maturação, surgindo antes de 3 anos de idade e tendo 

causa pré, peri ou pós-natais. (LIMA; FONSECA, 2004, p. 45, grifos nossos) 

 

Isso quer dizer que, de acordo com os pesquisadores, a PC e a ECInp 

correspondem à mesma patologia. Esta, no entanto, pode ter origens diversas, já que, 

para eles, a paralisia se divide em quatro grupos: malformações do sistema nervoso 

central, infecções congênitas, hipóxia aguda e crônica e prematuridade. 

O termo ‘Paralisia Cerebral’ aparece, muitas vezes, como um termo genérico, 

utilizado para se referir a uma gama de patologias, como, por exemplo, micro ou 

macrocefalia, síndrome de West, síndrome de Down, ECInp, as quais podem se 

apresentar etiologicamente como: comprometimento motor, distúrbio de 

comportamento, déficit de atenção, epilepsia, além de outras manifestações orgânicas; 

enquanto a ECInp se caracteriza exclusivamente pelo comprometimento motor. A 

ECInp, por sua vez, pode levar o paciente a desenvolver comprometimento como os já 



 

37 
 

citados anteriormente, mas todos decorrentes dos prejuízos motores. O que diferenciaria 

as duas patologias, portanto, seria a causa de tais comprometimentos: na ECInp, eles 

advêm das limitações das funções motoras oriundas de uma lesão cerebral; na PC, 

ocorrem por várias outras causas, como já exposto acima. 

 

O termo paralisia cerebral tem sido utilizado desde a segunda metade do 

século passado para referir um grupo muito heterogêneo de pacientes que 

apresentam, em comum, prejuízos exclusivo ou predominantemente 

motores e/ou do tono muscular decorrentes de uma condição não-

progressiva, adquirida precocemente. A utilização deste termo pressupõe 

que o paciente preencha várias condições presentes em alguma das definições 

correntemente aceitas. Muito embora o prejuízo motor deva estar sempre 

presente, ele não é, em geral, único e em uma proporção bastante significativa 

de pacientes encontra-se a associação do defeito motor com prejuízos 

intelectuais, sensitivos, visuais, auditivos e outros. De qualquer forma, é 

importante que se guarde a denominação de PC para aqueles em que o 

grau de acometimento motor e intelectual for igualmente severo, 

entretanto, outros diagnósticos deverão ser formulados, como, por 

exemplo, o de encefalopatia crônica da infância não progressiva (ECInp). 

(LIMA; FONSECA, 2004, p. 95, grifos nossos) 

 

Na citação acima, descreve-se o limiar de cada patologia, ou seja, a Paralisia 

Cerebral deve ser denominada com relação àqueles que têm grau de comprometimento 

mais severo; já a ECInp deve ser denominada relativamente àqueles que estão fora 

desse grau de comprometimento. Com isso, quer-se dizer que ambas se sobrepõem, mas 

não se tratam da mesma coisa, ou seja, a ECInp está contida dentro da PC, porém, 

aquela não compartilha de todas as especificidades desta. 

A Paralisia Cerebral tem recebido várias definições, mas, de acordo com Lima e 

Fonseca (2004), a mais utilizada, diz que: “paralisia cerebral é uma desordem do 

movimento e da postura, persistente, porém variável, surgida nos primeiros anos de 

vida pela interferência no desenvolvimento do SNC (sistema nervoso central), causada 

por desordem cerebral não-progressiva..”. (LIMA; FONSECA, 2004, p. 95) 

Para os autores, outra definição importante é a de Barraquer Bordas (apud LIMA 

e FONSECA,1966), segundo os quais:  

 

a paralisia cerebral é sequela de uma agressão encefálica, que se 
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caracteriza, primordialmente, por transtorno persistente, porém não 

invariável do tono, da postura e do movimento; surge na primeira 

infância e não é apenas diretamente secundária a uma lesão não evolutiva do 

encéfalo, mas também se deve à influência que tal lesão exerce sobre a 

maturação neurológica. (BARRAQUER BORDAS apud LIMA e 

FONSECA, 2004, p. 95, grifos nossos) 

 

Já Nelson e Ellenberg (1971, apud LIMA e FONSECA, 2004) sugerem que a 

Paralisia Cerebral se caracteriza por “controle aberrante do movimento ou da postura 

que surge cedo na vida (secundário a uma lesão, dano ou disfunção do sistema nervoso 

central) e que não é resultado de doença cerebral progressiva ou degenerativa..”. 

(NELSON e ELLENBERG, 1971, apud LIMA e FONSECA, 2004, p. 95) 

Por essas definições, pode-se perceber que, para que se possa utilizar 

adequadamente o termo PC, é necessário que certas condições sejam atendidas: a causa 

deverá ser fixa, não progressiva. Deverá estar presente nos primeiros anos de vida e se 

manifestar, principalmente, por desordem do movimento e da postura. Fica também 

explicitado que, embora decorrente de uma condição fixa, certas características podem 

se modificar em função de fatores biológicos, diretamente relacionados a processos de 

maturação do SNC, bem como fatores ambientais e circunstanciais. 

A especificação dessa patologia permite a reflexão acerca da relevância em se 

considerar as leituras anteriores feitas sobre os conceitos de normal e patológico, 

diagnóstico e saber científico. Esse material permite pensar que toda a especificidade 

dada a uma doença presta-se ao dizer de um certo discurso da ciência, ao saber do 

conhecimento científico, como elemento aplacador diante da angústia do não 

conhecimento. O conhecimento científico requer um saber que necessita de descrições 

minuciosas e assertivas. No entanto, não se pode tomar tal saber como uma ‘letra’ 

(LACAN, 1988) que porta a condição de tudo dizer, ou seja, nomear uma patologia não 

diz tudo do sujeito que ela pretende objetificar. Vimos que são nomeações fechadas 

circunscritas ao saber médico, mas que sempre resta algo de incompreensível, 

equivocado, estranho e, até mesmo, inovador a se dizer sobre esse sujeito que se 

sobrepõe ao corpo que a ciência pretende dominar. O sujeito, tomado como objeto pela 

ciência, surpreende sempre o saber científico por seu caráter surpreendentemente real. 

No entanto, a tarefa da ciência é buscar sempre mais recursos e conhecimentos 

para dominar a doença. Para tanto, incide sobre o corpo como objeto capaz de ser 
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capturado. Assim, constrói uma clínica em que se pretende subtrair os desacordos entre 

o exercício de uma prática e o saber científico. Fragmenta-se o saber em especificidades, 

em áreas de conhecimento e monta-se uma clínica de retalhos de saber. O saber 

promovido pelo conhecimento científico se subdivide em áreas técnicas que se dispõem 

a dar conta da doença, fragmentando o humano em um ser biopsicossociocultural.   

Explicita-se, a partir desTe ponto, o conceito de clínica multidisciplinar como 

aparece no livro Paralisia Cerebral, de Lima e Fonseca (2004), em que se atem ao 

discurso médico-científico para a descrição do conceito. Para esses autores, o 

tratamento de bebês encefalopatas exige uma equipe de tratamento composta por: 

fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, 

nutricionistas e fisiatras. Cada especialidade tem sua relevância no tratamento. Cabe 

apresentar, num breve resumo, o papel de cada uma dessas especialidades no tratamento 

de bebês encefalopatas. 

 O papel do assistente social junto à equipe, à família e às pessoas que participam 

do convívio social da criança tem por fim contribuir para o alcance dos objetivos do 

tratamento e para a inclusão da criança na vida comunitária, desenvolvendo-se um 

trabalho integrado de inserção social, através de um processo de apoio e potencialização 

da família, garantindo-se o direito individual e coletivo de participação social ativa.  

O trabalho desenvolvido pela psicologia com famílias e suas crianças tem como 

direcionador a noção de indivíduo como ser social que se constrói através do 

aprendizado constante no exercício de suas atividades humanas. O tratamento de 

crianças com paralisia cerebral requer a noção de indivíduo como um ser social que se 

desenvolve dentro de um contexto biopsicossociocultural e, portanto, sujeito às 

influências que tais interações suscitam. Assim, a criança que inicia um tratamento de 

reabilitação pode apresentar diferentes comportamentos e reações que interferirão, 

positiva ou negativamente, no trabalho que será realizado com ela. 

 O trabalho desenvolvido pela psicologia desfocará a noção de patologia ligada à 

deficiência para uma noção de indivíduo em processo de aprendizagem, considerando 

suas diferenças e sua forma de se relacionar com o mundo. 

Segundo Lima e Fonseca (2004), o diagnóstico de Paralisia Cerebral não deve ser 

apenas etiológico, mas também funcional. Nesse campo, o médico fisiatra exerce papel 
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fundamental, resultando na ampliação do conceito de assistência médica abrangente. 

Através de sua avaliação diagnóstica, o fisiatra define a incapacidade e as capacidades 

residuais e potenciais e descreve os objetivos alcançáveis a curto, médio e longo prazos. 

A fisioterapia tem por objetivo otimizar os recursos dinâmicos de que a criança 

dispõe a partir da avaliação de suas propriedades – força, flexibilidade, mobilidade, 

estabilidade –, e auxiliar na realização de tarefas de forma mais eficiente. Modificações 

na tarefa e no ambiente são programadas de acordo com as demandas da criança e da 

família. O trabalho de fortalecimento muscular representa uma profunda mudança no 

tratamento de crianças portadoras de PC, visto que a aquisição de postura e a 

movimentação seletiva é um pré-requisito para o trabalho. Podemos verificar o que foi 

exposto acima nos recortes de entrevistas com fisioterapeutas, quando tais profissionais 

falam a respeito da sua prática clínica: 

“Nós atendemos pela clínica e pelo que o paciente apresenta, a fisio de acordo com o 

comprometimento motor, o que motoramente está comprometido vai ser estimulado 

para tentar recuperar aquele movimento dele.”. (25/10/12, fisioterapeuta 1) 

“...usamos orgânico. Nossa área é uma área clínica, que entra com a arte motora. Pra 

gente é o biomecânico. É o corpo. Como aquela máquina funciona, se move, se 

posiciona.”. (25/10/12, fisioterapeuta 2) 

Ainda para Lima e Fonseca (2004), o terapeuta ocupacional é o especialista 

responsável por funcionalizar os movimentos, ou seja, torná-los conscientes às pessoas 

de qualquer faixa etária que apresentem deficiências, limitações ou restrições na 

realização de atividades ou corram risco de apresentar esses problemas. Sua atuação 

profissional é voltada para habilitar o indivíduo para papéis, tarefas e atividades que 

sejam relevantes em seu dia a dia em todos os contextos, como, por exemplo, o lar, a 

escola, o trabalho e a comunidade. Cabe ao terapeuta ocupacional ter o conhecimento, 

por meio do processo de avaliação da criança, de suas potencialidades, dificuldades, 

rotina diária, hábitos, interesses e valores. O processo abrange também a análise dos 

objetos disponíveis no ambiente, a tarefa a ser realizada, o grupo social do qual a 

criança faz parte e a sua maneira de explorar, agir e desempenhar as tarefas do dia a dia. 

Vejamos os recortes da entrevista com a terapeuta ocupacional:  

“A terapia ocupacional visa independência. Então, o que a gente pode fazer pra tornar 
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a criança mais independente, a gente vai, né? A gente vai... É que a gente chama de 

função. Então, a gente vai o quê? Primeiro dar função ao brinquedo. Brincando, isso 

tudo já está sendo um aprendizado para ele, para ele mais tarde ser funcional. Ter a 

função e ser independente.”. (22/02/13, terapeuta ocupacional) 

Por fim, para os autores citados, o tratamento fonoaudiológico propriamente dito 

deve constar de reavaliações periódicas que investiguem, além da evolução do quadro 

motor do paciente, sua postura, seu tônus muscular, sua atividade reflexa anormal e sua 

funcionalidade, bem como os avanços realizados no processo de desenvolvimento da 

comunicação e, quando possível, da fala. 

Os centros de estimulação precoce (CEPMAC) e o de reabilitação (CRIJ), já 

supracitados, visam uma intervenção multidisciplinar. A dinâmica de atendimento busca 

endereçar aos pacientes uma prática por meio de que os profissionais possam, cada qual 

em sua especificidade, dar um atendimento de qualidade e eficiente. Dessa forma, o 

bebê passa por uma avaliação em que é encaminhado a cada especificidade técnica – 

fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia respiratória – e, 

ainda, e é encaminhado ao neurologista, nutricionista, fisiologista e/ou ortopedista, de 

acordo com a necessidade no seu tratamento. A busca por resultados efetivos é 

constante e cada área se ocupa de sua especificidade, mas sempre o endereçando a 

qualquer outra especificidade para o tratamento de algum outro aspecto em que se 

observe um comprometimento. 

É importante destacar as funções da clínica de estimulação precoce e da clínica de 

reabilitação. Aquela é determinada pelo caráter sistemático e sequencial. Sua 

fundamentação teórica está na Psicologia de Desenvolvimento e na Neurologia 

Evolutiva. É definida como: 

 

uma estimulação adequada e contínua que leva em conta todas as áreas 

sensoriais (visual, auditiva, olfativa, tátil, cinestésica, proprioceptiva), 

sem forçar o sentido lógico da maturação do sistema nervoso; a estimulação 

precoce é determinada pelo caráter sistemático e sequencial. (LIMA; 

FONSECA, 2004, p. 321, grifos nossos) 

 

A estimulação clínica precoce se pretende sistemática e sequencial para alcançar 
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seu objetivo de promover uma estimulação adequada e contínua; assim se fundamenta e 

se justifica. Essa prática se sustenta pela existência da plasticidade neuronal ou 

neuroplasticidade neural.  Lima e Fonseca (2004) trabalham a evidência dessa 

plasticidade e constatam: 

 

durante o desenvolvimento ontogenético, o SNC [sistema nervoso central] 

é mais plástico, e isso é de se esperar, uma vez que esta é a fase da vida 

do indivíduo em que tudo se constrói, tudo se molda de acordo com as 

informações genômicas e as influências do ambiente. Mesmo durante o 

desenvolvimento há uma fase de grande plasticidade denominada de período 

crítico, fase na qual o SNC do indivíduo é mais suscetível a transformações 

provocadas pelo ambiente externo. Depois que o organismo ultrapassa essa 

fase e atinge a maturidade, sua capacidade plástica diminui ou, pelo 

menos, se modifica. (LIMA; FONSECA, 2004, p. 321, grifos nossos) 

 

O atendimento a bebês encefalopatas é indicado desde seus primeiros meses de 

vida. Essa indicação se dá por conta do que, em neurologia, é classificado por 

plasticidade neuronal, ou seja, grande desenvolvimento neuronal provocador de 

sinapses – novas conexões neuronais – do sistema nervoso central (SNC), no período 

em que o meio externo pode causar transformações. 

A leitura pelo viés do discurso médico e técnico sustenta que os bebês que 

passaram por alguma intercorrência causadora da paralisia cerebral – definida como 

desordens de movimento e de postura causadas por uma lesão cerebral não-progressiva, 

a qual decorre no período pré, peri ou pós-natal e que se manifesta através de 

deficiências da coordenação de ações musculares e de sensações – devem ser tratados 

nos serviços de estimulação precoce. O tratamento consiste na avaliação dos bebês, no 

tratamento habilitador, quando necessário, e na orientação dos pais para que se 

conscientizem das necessidades especiais de seus filhos e facilitem, assim, o seu 

desenvolvimento. 

Nos discursos médico e técnico, prega-se que a estimulação precisa ser precoce 

para atingir, o mais rápido possível, um cérebro ainda imaturo, em desenvolvimento, 

capaz de receber sensações normais e integrá-las ao seu crescimento, reforçando, desse 

modo, uma auto-imagem positiva desde o início de sua vida extra-uterina. 

Assim sendo, uma equipe especializada em estimulação precoce atua na 
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prevenção dos desvios do desenvolvimento, promovendo uma melhor qualidade de vida 

e abordando os aspectos neuromotores, sensoriais, perceptocognitivos, comunicativos, 

psicoafetivos e sociais. Visa estimular bebês e crianças com atraso neuropsicomotor por 

meio de procedimentos baseados num programa pré-definido de atividades constantes. 

Essas atividades são abordadas de maneira diversa pelos profissionais de saúde – de 

acordo com sua especificidade – que compõem essa equipe. 

No entanto, somando-se a essa prática discursiva da estimulação precoce, faz-se 

necessário considerar uma leitura psicanalítica, com uma possível intervenção, em que 

se pretende atender os bebês em um tempo primevo de sua existência. A psicanálise 

toma esse tempo do infans como um tempo em que deve ser incluído os aspectos 

subjetivos da relação do bebê com seus pais e com o mundo. O bebê que nasce com um 

comprometimento neurológico e apresenta sequelas motoras tem uma marca no corpo 

que interfere no seu desenvolvimento, mas essa não é a única razão pela qual ele 

manifesta o atraso motor. A partir da leitura analítica, revela-se uma outra consideração 

que entra na tessitura de tal dificuldade: a precariedade no estabelecimento do laço do 

infans com seus pais e seu entorno. 

A estimulação motora para sustentar a cabeça, por exemplo, muitas vezes só se 

efetiva quando se consegue estabelecer uma relação entre a mãe e o bebê. Nos centros 

citados, em muitos atendimentos, as mães são convidadas a estarem presentes durante 

as manobras fisioterápicas. Essa intervenção se dá pela observação da necessidade de se 

levar em conta que o ato de sustentar a cabeça 

 

diz respeito ao interesse por olhar as coisas do mundo, e que este 

interesse tem relação com o olhar do Outro, na medida em que este 

demonstre interesse pelo bebê. Sabemos o quanto o bebê busca, no olhar do 

Outro, uma sustentação para sua existência, para o seu lugar no mundo. 

(NAZAR, 2008, p.76) 

 

A questão do olhar do Outro (olhar e voz), que sustenta a existência e/ou o lugar 

do bebê no mundo, é uma leitura relevante e será tratada de forma mais detalhada no 

que tange a definição de corpo para a psicanálise. Por ora, cabe constatar que o 

tratamento clínico que visa uma intervenção precoce não se dá sem a possibilidade de 

subjetivação do corpo do bebê que, nesse tempo, inscreve-se junto ao corpo de seu 



 

44 
 

outro materno. Ou seja, a inclusão, no tratamento, da mãe e daqueles que estão entorno 

ao bebê é condição para o melhor desenvolvimento biopsicossocial e cultural desse 

pequeno chamado bebê.  

A abertura para a inclusão dos aspectos relativos ao lugar da mãe no tratamento de 

bebês inclui o que está excluído da clínica, isto é, um olhar sobre o que movimenta o 

bebê: o interesse do outro, seu investimento amoroso e seu acolhimento. Desse modo, a 

colaboração da Psicanálise na clínica se faz relevante, uma vez que ela visa estimular, 

no espaço de tempo mais breve possível, o vínculo do bebê com os pais, na tentativa de 

minimizar danos futuros. Digo minimizar porque, em Psicanálise, sabemos que, na 

relação com o Outro, o sujeito sempre se haverá com uma perda, ou seja, o sujeito se 

constitui na hiância, no intervalo entre um significante e outro. Tal hiância, lugar de 

onde emerge o sujeito, é causada pela falta de um significante que diga o que ele é. Essa 

relação com a falta, que marca uma perda, é necessária para a constituição do falante. O 

que nos leva a tal consideração nesse contexto é que, nesse primeiro tempo, o infans 

precisa ser tomado como o objeto do desejo do Outro. Para tanto, necessita que um 

outro lhe empreste seus significantes – a mãe ou aquele que fará as vezes da função 

materna –, ou seja, que o imerja num campo simbólico, possibilitando, dessa forma, a 

subjetivação do seu corpo.  

É o desejo da mãe que inscreve o infans num campo simbólico, mas é a interdição 

paterna – lei simbólica –  que o lança numa condição que lhe impõe a entrada no campo 

da linguagem, da aquisição da fala. Portanto, o desejo da mãe é substituído pelo Nome-

do-Pai, função que interdita a relação incestuosa da mãe com o filho e marca a entrada 

da perda constitucional do sujeito, que é ter sua existência fundada na hiância, na 

ausência de uma presença que o significantize.  

A clínica de estimulação precoce é lida (NAZAR, 2008) pela psicanálise como 

um lugar em que se possibilita intervir no laço do bebê com a mãe e seu entorno, 

fazendo circular uma prática discursiva em que se conta com a estruturação simbólica 

do infans para guiar um modo de intervenção que, por sua vez, propicie condições para 

a constituição subjetiva do bebê e não vise apenas prevenir os distúrbios psíquicos. 

Podemos observar, por exemplo, nas entrevistas com as fisioterapeutas, enunciados 

como os seguintes: 

“Subjetivo pra mim é o que não é objetivo. A palavra subjetivo não é objetivo. O 
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comportamento não é subjetivo. Não consigo colocar o subjetivo dentro do que estamos 

falando. É um somatório. O que você usa como subjetivo, nós usamos o mesmo item, só 

que de forma diferente. O corpo e a mente. A mente e o comportamental dessa criança, 

como ela age e como ela aceita o quadro em que ela está. Tem criança que não tem 

cognitivo pra isso, agora quando tem a gente tem que saber lidar com isso. Pra isso 

precisamos de outros profissionais juntos. A psicologia e a psicopedagogia. Por isso a 

indicação de um trabalho multidisciplinar, em que há uma troca. A equipe é um 

somatório de forças. Além da independência motora, ele [o bebê] precisa interagir com 

o meio. Porque a interação dele com o meio e com o corpo também não vai existir. Por 

isso não olhamos o paciente só como uma máquina. Temos que olhar o corpo e a mente. 

Porque ele tem que interagir com aquele meio. Crianças com alguma alteração 

comportamental e cognitiva também atrapalha na evolução motora com aquele corpo.”. 

(25/10/12, fisioterapeuta 1, grifos nossos) 

O trecho acima nos leva a refletir no quanto as múltiplas áreas de intervenção 

técnica – nas quais atuam equipes de tratamento especializadas em estimulação precoce 

e reabilitação – efetivam suas práticas de forma a fragmentar o paciente de acordo com 

a sua especificidade. Afinal, na fisioterapia, o paciente não é “só” uma máquina, ou seja, 

ele é uma máquina “que tem que interagir com aquele meio”. Essas técnicas sustentam 

o tratamento fragmentando o corpo, repartindo-o em áreas especializadas para tratar de 

determinados funcionamentos; o organismo é mapeado e doado para uma determinada 

parte da ciência. Dessa forma, a Fisioterapia cuida do corpo em sua função motora; a 

Fonoaudiologia cuida do aparelho fonatório – e, nos tratamentos de ECInp, a maior 

demanda de tratamento refere-se à alimentação e à fala; a Terapia Ocupacional ocupa-se 

em funcionalizar os ganhos terapêuticos advindos do tratamento fisioterápico, 

fonoaudiológico e outros; a Psicologia visa evitar ou minimizar os efeitos traumáticos 

deixados pela vivência de experiências intensas e de conteúdo psíquico, buscando 

mudar os comportamentos que comprometam a interação dos aspectos 

biopsicossociocultural; a Neurologia tratar da medição necessária para assegurar o 

tratamento; a Nutrição trata da qualidade dos alimentos daqueles que sofrem 

desnutrição ou obesidade; a Psiquiatria é necessária quando se apresentam questões de 

distúrbios psíquicos muito graves e outras especificidades afins. 

Ainda segundo Lima e Fonseca (2004), a clínica de reabilitação, parte essencial 

do tratamento dos encefalopatas, segue-se ao tratamento na clínica de estimulação 
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precoce. São aplicadas metodologias de intervenção inter, multi ou transdisciplinar no 

âmbito institucional e demanda da equipe um árduo trabalho com as famílias das 

crianças afetadas.  

Os autores citados consideram a reabilitação um complexo processo de aplicação 

integrada de vários procedimentos para atingir a recuperação do indivíduo, levando-o a 

um status funcional ótimo no lar e na comunidade, com a utilização adequada de todas 

as capacidades residuais do paciente encefalopata.  

Essa perspectiva da reabilitação foi possibilitada a partir do modelo CIF – 

Classificação Internacional de Funcionalidade – da OMS – Organização Mundial de 

Saúde. O CID – Classificação Internacional de Doenças – foi substituído pelo CIF; este 

foi adotado para corrigir as inadequações constatadas no CID. O CID facilitou o 

estabelecimento de um diagnóstico e a prescrição de um tratamento pertinente – 

medicamentoso ou cirúrgico –, propiciando uma ação centrada na etiologia, patogenia e 

manifestação da doença, somada a um prognóstico de curável ou incurável. Esse 

modelo é de grande valor para a clínica médica. No entanto, o CID se mostrou incapaz 

de levar em conta a potencialidade de pacientes com deficiência, pois desconsidera as 

possibilidades, capacidades e individualidades de cada paciente. Isso porque prioriza as 

limitações e descrições da doença e deixa de lado as particularidades de cada caso. 

Foi pela limitação dessa abordagem que surge o modelo CIF, o qual abre 

perspectivas de reabilitação, qualidade de vida, inserção social, lazer, esporte, vida 

afetiva, exercício profissional e renda para pessoas com sequelas de Paralisia Cerebral. 

A adoção desse modelo procura corrigir as limitações do modelo CID. Caberia aos 

profissionais de saúde se dedicar ao estudo do CIF e de suas implicações. Este propicia 

uma melhora significativa no processo de reabilitação, já que reabilitandos podem 

passar a ser mais valorizados como seres humanos e podem passar a exercer funções – 

familiares, laborais ou de lazer – compatíveis com suas limitações e com suas 

potencialidades. 

A descrição de tais especificidades clínicas foram importantes, visto que o 

tratamento dispensado aos bebês encefalopatas passa essas duas modalidades. Num 

primeiro tempo de sua infância, no período de 0 a 6 anos, os encefalopatas convivem 

semanalmente com uma equipe de profissionais. Desde a constatação de que há algo 

errado no que se refere ao esperado para a criança, talvez um atraso no desenvolvimento 
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neuropsicomotor, até a constatação de uma ECInp, a criança encefalopata é inserida 

numa rotina de intervenções terapêuticas que, por vezes, tornam-se excessivas, mas que 

se justificam pela urgência do tempo de restabelecimento das funções. 

 

2.3.Problematizando o corpo 

 

Durante o trabalho desenvolvido nos centros de intervenção e reabilitação com 

bebês encefalopatas, pôde-se constatar o comprometimento orgânico a que estão 

submetidos. Com base na leitura que fizemos do discurso da neurologia a partir de Lima 

e Fonseca (2004), sabe-se que essa patologia afeta gravemente os movimentos do corpo, 

pois se trata de uma doença que gera distúrbios no tônus muscular e, consequentemente, 

na motricidade e na postura, podendo ou não produzir um déficit cognitivo. 

No entanto, em nossa dissertação, interessa-nos investigar que possibilidades e 

consequências pode haver para os bebês que portam essa patologia. Nosso interesse está 

em considerar uma aposta que haja para esses bebês uma possível condição de 

constituir-se um sujeito desejante. Mas para que tal aposta possa efetivar-se é necessário 

uma leitura particularizada acerca da produção discursiva sobre os diagnósticos em 

relação ao sujeito, tomado aqui como o que funda o campo do inconsciente.  

A primeira distinção que precisamos fazer refere-se à leitura da obra freudiana, 

em que se marca uma diferença entre o que é o corpo para a psicanálise e o que é o 

corpo para a neurologia. Essa diferença é tratada nos textos metapsicológicos, como, 

por exemplo: Introdução ao narcisismo (1914), Pulsões e suas vicissitudes (1915), 

Recalque (1915), Inconsciente (1915), entre outros. Para efeitos da discussão que 

trazemos, trabalharemos com esses três citados.  

Para falar da constituição do corpo, Freud (1996 [1915]) introduz o conceito de 

pulsão e sua função de inscrição no corpo. No texto As pulsões e suas vicissitudes 

(1915), afirma que a fisiologia o ajudou a estudar as pulsões, pois lhe forneceu o 

conceito de estímulo e o modelo de arco-reflexo. Em suas palavras:  

 

“o modelo de arco-reflexo, segundo o qual um estímulo aplicado ao tecido 
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vivo – substância nervosa – a partir de fora é descarregado por ação para fora. 

Essa ação é conveniente na medida em que, afastando a substância 

estimulada da influência do estímulo, remove-a de seu raio de atuação.”. 

(FREUD, 1996 [1915], p. 124) 

 

A partir daí, ele distingue o que é instinto e o que é estímulo, e afirma que nada 

impede de subordinar os conceitos e de dizer que “um instinto é um estímulo aplicado à 

mente.”. (idem, p.124) No entanto, Freud não iguala os conceitos pelo fato de haver 

outros estímulos na mente, presumindo estímulos como fome e sede, os quais ele 

considera como orgânicos. Desse modo, distingue dois estímulos que atuam na mente: 

os pulsionais e os fisiológicos. A primeira consideração sobre ambos é que o primeiro 

surge dentro do próprio organismo e que, por isso, atua na mente de forma diferente e 

exige diferentes ações para removê-lo.  

A partir do modelo simplificado do reflexo fisiológico, retirado da biologia – em 

que um estímulo que vem de fora para o tecido vivo é descarregado para fora por meio 

da ação –, Freud constata que os estímulos fisiológicos são externos e impõem uma 

tarefa única ao aparelho mental: o afastamento, que será realizado por movimentos 

musculares. Os estímulos pulsionais, ao contrário, não provém do mundo exterior, mas 

do interior do próprio organismo e obrigam o aparelho mental a renunciar ao objetivo de 

afastamento dos estímulos, já que estes se mantém num incessante e incansável fluxo. 

Os estímulos pulsionais exigem do aparelho mental atividades complexas e interligadas, 

modificando o mundo externo a fim de proporcionar satisfação à fonte interna de 

estimulação. Para Freud, esses dois estímulos tem ação sobre a psique. Além disso, os 

estímulos externos podem ser liquidados, já os internos, ou seja, as pulsões, não. 

Freud considera que um estímulo pulsional tem características que se diferem do 

fisiológico no que tange a sua força, pois essa não se dá por um ato momentâneo, mas 

por uma força constante. Sendo assim, constata que um estímulo pulsional incide a 

partir de dentro do organismo e que não há com fugir dele. E isso o possibilita 

determinar outra característica desse estímulo: a de se referir a uma necessidade que só 

é eliminada pela satisfação, a qual só pode ser alcançada por uma fonte interna de 

estimulação. Para exemplificar tal constatação, Freud (1996 [1915]) propõe que se 

imagine a seguinte situação: 
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Imaginemo-nos na situação de um organismo vivo quase inteiramente 

inerme, até então sem orientação no mundo, que esteja recebendo 

estímulos em sua substância nervosa. Esse organismo muito breve estará 

em condições de fazer uma primeira distinção e uma primeira orientação. Por 

um lado, estará cônscio de estímulos que podem ser evitados pela ação 

muscular (fuga): estes, ele os atribui a um mundo externo. Por outro, 

também estará cônscio de estímulos contra os quais tal ação não tem 

qualquer valia e cujo caráter de constante pressão persiste apesar dela; 

esses estímulos são os sinais de um mundo interno, a prova de 

necessidades instintuais. A substância perceptual do organismo vivo terá 

assim encontrado, na eficácia de uma atividade muscular, uma base para 

distinguir entre um  “de fora” e um “de dentro.”. (FREUD, 1996 [1915], p. 

125, grifos nossos) 

 

Freud, dessa maneira, estabelece as características de uma pulsão: ter origem em 

fontes de estimulação dentro do organismo e ter seu aparecimento como uma força 

constante, não podendo estabelecer uma ação de fuga contra eles. Ele chega à assertiva 

de que as pulsões são os precipitados dos efeitos da estimulação externa. Dessa forma, 

explica que o aparelho mental está sujeito ao princípio do prazer, ou seja, é regulado 

pelo prazer-desprazer, vigorando, nesse processo, aquele em que se obtém maior 

satisfação, finalidade da pulsão. Suas considerações o levam a determinar um lugar para 

as pulsões,  

 

conceito situado na fronteira entre o mental e o somático, como representante 

psíquico dos estímulos que se originam do orgânico e alcançam a mente, 

como medida da exigência feita à mente no sentido de trabalhar em 

consequência de sua ligação com o corpo.. (FREUD, 1996 [1915], p. 127) 

 

Freud, com a teoria das pulsões, retira o corpo da categoria do puro orgânico e o 

descreve como sendo regulado pelo campo pulsional. A genialidade freudiana foi 

demonstrar que a sintomatologia enigmática da histérica era promovida por uma linha 

de força delineada por algo representado e não por um corpo anatômico. 

Freud, no texto Alguns pontos para um estudo comparativo entre paralisias 

motoras e histéricas (FREUD, 1996 [1893], buscou demonstrar a existência de uma 

outra experiência corpórea para o sujeito, totalmente distinta do corpo somático descrito 

pela ciência. Dessa maneira, o autor inaugura a existência de duas considerações acerca 

do corpo: o discurso do corpo anatômico (paralisia motora) e o discurso da existência 
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do corpo representado, forjado pelo imaginário de suas histéricas (paralisia histérica). 

Ao depositar saber sobre seus sintomas na fala das histéricas, Freud cria uma 

oposição à posição da ciência, a qual não considerava nenhuma possibilidade de saber 

as produções subjetivas. A leitura freudiana do que os sujeitos expressavam e 

enunciavam levou-o a descrever uma realidade psíquica. Para a descrição dessa 

realidade, o autor contou com elementos que surgiam em expressões e enunciações: 

sintomas, chistes, atos falhos e lapsos. Esses elementos constituíram o que Lacan (1999 

[1957-58]) denominou, mais tarde, de “formações do inconsciente”. 

A descoberta de Freud se referia à importância da linguagem na terapêutica das 

diferentes enfermidades, sejam estas mentais ou somáticas. Desse modo, introduziu o 

campo discursivo no tratamento psíquico, fazendo uma crítica acirrada à possibilidade 

de relacionar o tratamento psíquico ao campo da consciência e do eu. 

No texto Projeto de uma psicologia científica (1996 [1950[1895]), Freud avança 

em seus estudos e passa a considerar que o aparelho psíquico não é apenas um aparelho 

de linguagem, pois neste também haveria outro fator que atravessaria a linguagem, 

marcando, assim, o psiquismo como um aparelho capaz de capturar o que ele 

denominou por intensidade. Devido a isso, constata que o aparelho psíquico seria um 

aparelho de captura e de canalização das intensidades. Assim, preconiza a linguagem 

como o que inscreve, nesse campo, traços psíquicos. 

Essa dinâmica do aparelho psíquico leva-o a articular dois funcionamentos: a 

economia do prazer referida ao campo do desejo e o princípio do prazer que, por 

finalidade, busca o prazer e evita o desprazer. A evolução de toda essa formulação 

encaminhou os estudos freudianos à teoria da sexualidade, à interpretação dos sonhos e 

à constatação de que “o corpo representado pela histérica foi inscrito agora na economia 

do erotismo e no desejo, de maneira que o corpo seria sempre imanado pelo erotismo e 

não se reduziria jamais à dimensão da anatomofisiologia do organismo.”. (BIRMAN, in 

BIRMAN, FORTES e PERELSON, 2010, p. 25) 

A descrição da categoria ‘intensidade’ vai sendo articulada ao conceito de pulsão, 

promovendo a constatação da dimensão pulsional do psiquismo e, consequentemente, 

possibilitando que haja inscrição dos registros de pulsão e de linguagem, mas que, entre 

eles, inscreva-se “o registro do fantasma, para direcionar o polo pulsional do aparelho 
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psíquico com vistas à ‘experiência da satisfação e a realização do desejo.”. (BIRMAN, 

in BIRMAN, FORTES e PERELSON, 2010, p. 25) 

É contando com esses registros fundamentais – a pulsão, a linguagem e a fantasia 

– que Freud consegue constituir o discurso psicanalítico do corpo erógeno e do corpo 

simbólico, os quais jamais seriam identificados ao corpo orgânico. 

A leitura freudiana da descentração do psiquismo dos registros do eu e da 

consciência e o enunciado do inconsciente como fundamento do psiquismo levaram à 

desconstrução do lugar da consciência no sistema nervoso. O desenvolvimento dessas 

considerações promoveu impacto no modelo anatomoclínico utilizado pela Medicina. 

Foucault (2003) indicou que tal modelo trazia ao paciente uma posição passiva em que 

este oferecia seu corpo para ser examinado como um cadáver.  Essa mudança na forma 

de ver o lugar do doente na clínica trouxe uma posição ativa para este. O ato médico 

dependeria do exame neurológico e, dessa forma, seria necessária a participação 

voluntária do paciente para o estudo do registro involuntário do reflexo. Assim, os 

enfermos passaram a resistir ao exame, não mais se oferecendo ao clínico sem reservas. 

A inclusão direta e ativa do paciente na clínica médica estabeleceu novas bases na 

relação médico-paciente que impuseram a esta a dimensão do diálogo e do discurso. 

Essa inclusão do discurso na clínica médica promoveu a leitura lacaniana de que a 

psicanálise teria que se constituir no campo da Medicina, pois é nesse campo que se 

encontra o sujeito que se dá a ver com sua queixa e sofrimento. É no exercício dessa 

clínica que o sujeito expressa sua dor. É assim que Lacan considera o sujeito da 

psicanálise e o sujeito da ciência. (CLAVREUL, 1983 [1978]) 

Por outro lado, em Análise do Discurso, Orlandi (2012) nos diz que muito se fala 

da materialidade da história e da língua, mas nos adverte da necessidade de pensar a 

materialidade do sujeito na relação entre corpo e sujeito, embora compareça sua não 

transparência por intervir aqui a questão da ideologia e do inconsciente. Diz Orlandi:  

 

Enquanto corpo empírico, ele é apenas carne. Só é corpodiscurso quando 

interpelado, ou como diz L.Leonel (2010), “a carne passa a corpo por um 

processo, que chamei, naquele do texto, discursivização da carne, trabalho 

realizado ciosamente pelos agentes ideológicos que cuidam de imaginá-la, 

esperá-la, erguê-la, educá-la, administrá-la, alocá-la, em corpodiscurso”. 

Enquanto corpo simbólico, corpo de um sujeito, ele é produzido em um 
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processo que é um processo de significação, onde trabalha a ideologia, 

cuja materialidade específica é o discurso.”. (ORLANDI, 2012, p. 85, 

grifos nossos) 

 

Nessa citação, podemos perceber a leitura que a Análise do Discurso faz do corpo, 

tomando-o como um corpodiscurso. Portanto, um corpo simbólico. Essa visada 

possibilita uma análise dos efeitos do simbólico sobre o imaginário do corpo. Ponto que 

nos interessa para pensarmos a transparência que a ciência propõe em sua leitura sobre o 

corpo como orgânico e, portanto, como um objeto. Orlandi (2012) afirma não haver 

transparência entre o sujeito e o corpo, pois esses estão submetidos ao que é da ordem 

da linguagem, do sujeito e da história que, em sua essência, portam a não transparência 

por conter, em sua materialidade, uma relação de contradição.  

Em Análise de Discurso, sabemos que “o indivíduo, interpelado em sujeito pela 

ideologia, traz seu corpo por ela também interpelado.”. (ORLANDI, 2012, p. 87) A 

ideologia é pensada aqui como uma prática que envolve e afeta o processo de 

significação do corpo do sujeito. 

Pensar o corpo em sua relação com a ideologia é pensar os modos de significação 

do corpo. Segundo Orlandi (2012), o modo de significação é o mesmo que linguagem 

posta em funcionamento; ela significa, em seus movimentos, nossas sensações, 

produções e efeitos de sentido. Assim, consideramos que todo modo de significação 

requer uma interpretação. 

Essa leitura permite refletir sobre as posições-sujeito que envolvem esta pesquisa. 

Pensar o modo como as mães interpretam as significações que advêm do campo do 

saber científico é uma das propostas da pesquisa. O caráter assertivo do discurso sobre 

uma patologia, um diagnóstico, promove um efeito de sentido que pode comprometer a 

compreensão e a produção de novos sentidos no dizer da mãe na relação com seu bebê, 

podendo comprometer a constituição dos processos de significação. 

Assim, podemos considerar que o corpo a que nos pretendemos reportar nesta 

pesquisa é tomado como um corpo inscrito na articulação entre os registros do 

imaginário – imagem de um Eu corpóreo –, simbólico – imagem de um Eu significante 

- e real – um furo no real. A amarração desses registros se dá pela inscrição do que 

Lacan (1999[1957-58]) nomeia de função paterna, Nome-do-Pai. Esse significante é o 
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que sustenta o campo do sujeito, interditando a mãe, ou seja, impedindo que ela o tome 

como ‘seu’ objeto. É o significante que não será jamais capaz de ser representado por 

nenhum outro significante. É o significante “falo” que insere o sujeito no campo da falta, 

pois produz a hiância constitutiva da instância do inconsciente. 

Com Lacan (1998[1964]), podemos considerar o inconsciente estruturado como 

uma linguagem. Isso porque a instauração do inconsciente se dá a partir do recorte de 

elementos fundamentais no campo do Outro. O discurso é o lugar por excelência do 

sujeito, pois o coloca na relação com o Outro e com as consequências psíquicas que essa 

experiência lhe causa. 

A tomada do corpo como uma constituição erógena insere a linguagem na 

constituição do sujeito. Em Análise do Discurso, Orlandi (2012) fala de ‘corpodiscurso’ 

quando se refere à inscrição da significação do corpo. A autora toma o sujeito e o corpo 

como interpelados pela ideologia. 

A partir da leitura da Psicanálise e da Análise do Discurso, podemos sustentar a 

posição de que o corpo a que se refere a ciência é um corpo erógeno, simbólico, 

portanto, discursivisado. Tomando-se como base os conceitos que vêm sendo discutidos 

até agora a respeito do corpo e do sujeito em sua relação com a linguagem, discussões 

trazidas pela Psicanálise, passamos, a partir do capítulo seguinte, a tecer, teoricamente e 

mais a fundo, a problemática em torno do sujeito e da linguagem, que o constitui como 

tal. Procuraremos, além disso, promover algumas reflexões acerca do conceito de corpo 

para a Medicina e para a Psicanálise, contrapondo os dois pontos de vista. Tal reflexão 

poderá nos ajudar a considerar a inclusão do sujeito na clínica do corpo, desmistificando, 

assim, a ideia cartesiana de separação entre corpo e mente, tal como proposta pela 

ciência moderna. 
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3. OUTROS SABERES  

 

3.1.  A verdade do sujeito 

 

3.1.1.  O inconsciente freudiano: o nascimento da Psicanálise 

 

A clínica psicanalítica nasce com Sigmund Freud, em seus estudos sobre a histeria. 

Freud inquieta-se com os sintomas de suas pacientes histéricas e passa a escutá-las em 

busca da causa para tamanho sofrimento psíquico. O pai da psicanálise, desse modo, 

envereda por um caminho sem volta; seus estudos e descobertas o levaram a reconhecer 

a instância até então desconhecida pelo saber científico: o inconsciente. Inaugurou um 

pensamento, um discurso em que uma lei própria vigora à revelia do Eu, mas não sem 

dominar este. Assim, afirma ele: “o homem não é senhor nem de sua própria casa.”. 

(FREUD-1996 [1917]) Isso se verifica porque o homem está submetido às leis do 

inconsciente. 

A prática e os estudos psicanalíticos possibilitaram a constituição do conceito de 

inconsciente – nomeação freudiana – e a conceituação da noção de sujeito do 

inconsciente – criação lacaniana –, contribuições relevantes para a ciência e à clínica 

médica. Foram os  estudos sobre a histeria que levaram Freud a considerar a existência 

do inconsciente. 

Nos estudos sobre a histeria, Freud buscou analisar os fenômenos inconscientes 

que se apresentavam na clínica e que eram desconsiderados pelo saber científico por 

serem de natureza psíquica. As histéricas traziam à clínica um discurso que até aquele 

momento era ignorado pela ciência. O corpo da histérica revelava que havia uma 

instância que operava à revelia do sujeito. Dessa forma, os estudos sobre os sintomas 

histéricos e toda a encenação que portava essa clínica levaram o médico neurologista a 

um discurso que se reportava para um além das fronteiras do conhecimento estabelecido. 

A psicanálise nasce a partir do interesse pelo desconhecido, pelo que não tem sentido, 

promovendo a possibilidade de uma hiância, de um furo em toda prática discursiva 

rígida, ou seja, que deixe de fora a evanescência do sujeito. 

Freud atravessa esse discurso produzido pela ciência e promove, com isso, um 
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outro saber, que, por sua vez, suscitará questionamentos sobre a própria forma de se 

produzir o conhecimento. Isso quer dizer que, a partir de Freud, o conhecimento 

científico não pode mais ser considerado como algo objetivo, que possui um caráter de 

verdade absoluta. Nas palavras de Freud:  

 

(...) o progresso do conhecimento também não tolera definições rígidas. 

Como ilustra de maneira excelente o exemplo da física, também os ‘conceitos 

fundamentais’ fixados em definições experimentam uma constante alteração 

de conteúdo. (FREUD, 2010 [1915], p. 52-53) 

 

A leitura freudiana interroga a produção do saber sobre o homem, considerando-o 

como um ser de fala. A desconsideração dessa condição humana supõe uma clínica 

soberana que detém sobre o homem, objeto da ciência, todo o saber. Freud, a partir da 

escuta dos sintomas apresentados na clínica da neurose, reconhece que a construção da 

neurose se dava nas entrelinhas de um conhecimento próprio do sujeito, isto é, 

considera que há uma relação intrínseca entre o sintoma e a história pregressa. Toma, 

assim, o homem como aquele que se diz naquilo que o acomete, incluindo-o como 

detentor de um saber sobre algo que desconhece.  

O lugar da palavra como instrumento para a cura, a talking cure, levou a 

Psicanálise ao que mais tarde denominou ser a única condição para o tratamento 

analítico: a associação livre. O lugar dado à palavra na clínica médica, como proposta 

por Freud, levou-o a formular diversos conceitos que possibilitaram a construção da 

prática analítica. A escuta da histérica como aquela que mente, coloca à Psicanálise a 

constatação da existência de uma outra realidade, a realidade psíquica que inscreve uma 

instância que é soberana e que impera sobre o orgânico, a instância do inconsciente. 

O trabalho de reconhecimento do funcionamento inconsciente levou Freud, como 

vimos, aos estudos sobre as pulsões, as quais são diferenciadas dos estímulos 

fisiológicos.  

Para encontrar as bases em que se sustentam o funcionamento do aparelho 

psíquico ordenado pelo campo pulsional, o autor utiliza-se do conceito biológico de 

finalidade, a fim de compreender o movimento do sistema nervoso como “um aparelho 

que tem por função livrar-se dos estímulos que lhe chegam, ou reduzi-los ao nível mais 

baixo possível; ou que, caso isso fosse viável, se manteria numa condição inteiramente 

não estimulada.”. (FREUD, 2006 [1915], p. 126) Freud estabelece uma tarefa ao 
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sistema nervoso: “dominar os estímulos”.  (idem, p. 126) 

De acordo com Freud (2010 [1915]), 

 

(...) os instintos, e não os estímulos externos, são os autênticos motores dos 

progressos que levaram o sistema nervoso, tão infinitamente capaz, ao seu 

grau de desenvolvimento presente. Claro que nada contraria a suposição  

de que os próprios instintos sejam, ao menos em parte, precipitados de 

efeitos de estímulos externos, que no curso da filogênese atuaram de modo 

transformados sobre a substância viva. (FREUD, 2010 [1915], p. 56, grifos 

nossos) 

 

Dessa maneira, entendemos que o desenvolvimento do campo pulsional depende, 

em grande medida, dos efeitos dos estímulos externos.  

Geralmente, as crianças portadoras de encefalopatia recebem tratamento próprio 

nos centros especializados que visam restabelecer as funções orgânicas, as quais se 

encontram comprometidas devido à lesão cerebral. Algumas vezes, porém, tais cuidados 

restringem-se à atenção ao orgânico, deixando-se, assim, de considerar a relevância da 

inclusão da criança no campo da linguagem, do simbólico, um dos registros necessários 

à constituição do sujeito. E, aí, a mãe tem um papel fundamental como agente desse 

processo. Isto é, se a mãe deixa de investir simbolicamente em seu bebê, ocorre um 

empobrecimento de estímulos, e isso pode comprometer o campo das pulsões, como 

pensa Freud.   

Na ECInp há desordem de movimento e de postura causadas por uma lesão 

cerebral não-progressiva. Essa condição compromete os reflexos e, portanto, não 

permite que o aparelho psíquico possa livrar-se dos estímulos externos. O acúmulo 

destes causa um aumento da tensão, impedindo que o objeto, isto é, o corpo, seja 

retirado do raio de ação dos estímulos externos. Talvez o bebê encefalopata não possa 

contar com seu sistema neurológico e motor para descarregar seus estímulos externos, 

promovendo, assim, um acúmulo de energia psíquica. Quais os efeitos de tal desordem 

pulsional? O que poderíamos dizer acerca da impossibilidade da retirada do objeto da 

ação dos estímulos externos? 

Freud estabelece a distinção entre pulsões e estímulos externos. Estes agem como 

um impacto único, podem ser liquidados, se repetir e se acumular. A pulsão tem força 
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constante, tem origem no interior do organismo e não pode ser liquidada. Além disso, 

sua finalidade é a satisfação. Freud considera a existência de dois grupos de pulsões 

primordiais: as pulsões do Eu e as pulsões sexuais. No entanto, em seus estudos da 

neurose, apenas o grupo das pulsões sexuais pôde ser observado. Isso possibilitou a 

caracterização geral das pulsões sexuais como: numerosas, de origens múltiplas, de 

fontes orgânicas e de atuação independente. A meta de cada uma das pulsões sexuais é o 

prazer do órgão (FREUD, 2010 [1915], p. 63), só entrando posteriormente a questão da 

reprodução. 

Sendo assim, Freud (2010 [1915]) segue investigando as vicissitudes das pulsões 

sexuais, subdividindo-as em quatro grupos: 

Reversão a seu oposto 

Retorno em direção ao próprio eu (self) do indivíduo 

Repressão 

Sublimação 

(FREUD, 1996 [1915], p. 132) 

 

As duas primeiras vicissitudes das pulsões interessam-nos para o desenvolvimento 

deste estudo, visto que o infans em questão porta uma doença, uma patologia que o 

afeta na relação com o corpo, comprometendo a relação dos estímulos internos e 

externos no aparelho mental, pois ambos apresentam-se em excesso e de forma 

desorganizada, o que fora provocado por uma lesão cerebral.  

A primeira vicissitude diz respeito à existência de forças motoras que impedem 

que uma pulsão seja levada à sua finalidade, ou seja, satisfaça-se. Isso origina uma 

modificação em sua finalidade; há reversão da pulsão a seu oposto, ou seja, uma 

mudança de atividade para passividade, e a inversão de conteúdo, isto é, verifica-se 

apenas no caso da transformação do amor em ódio. Freud considera, no entanto, que há 

ambivalência das pulsões, ou seja, as pulsões coexistem e há permanência de estágios 

intermediários.  

Na reversão ao seu oposto, encontram-se dois pares de opostos que aparecem de 

forma ambivalente: sadismo e masoquismo, e escopofilia e exibicionismo. Essa 
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vicissitude afeta apenas a finalidade das pulsões. “A finalidade ativa (torturar, olhar) é 

substituída pela passiva (ser torturado e ser olhado).”. (FREUD, 1996 [1915], p.132) Já 

na inversão de conteúdo há a transformação de uma pulsão em seu contrário. Isso é 

observado no caso da conversão do amor em ódio, ambos dirigidos para o mesmo 

objeto. Tal coexistência constitui ambivalência afetiva. O estudo das pulsões levou 

Freud a se recusar a conceber o amor como uma pulsão parcial, pois, para o autor, “o 

amor é uma expressão de totalidade da tendência sexual.”. (FREUD, 2010 [1915], p. 72) 

A ação de amar, desse modo, admitiria três oposições: amor-ódio, amar-ser amado e 

amor e ódio. Essas três oposições, em conjunto, opõem-se ao estado de indiferença e 

insensibilidade. A segunda das três oposições, amar-ser amado, equivale à conversão de 

atividade em passividade e “pode ser remetida a uma situação fundamental, como a 

pulsão de olhar. Essa situação se chama amar a si mesmo, que, para nós, é característica 

do narcisismo.”. (FREUD, 2010, p. 72) 

O trecho acima nos coloca a questão da primeira dificuldade vivida pelo infans: 

ele vive uma experiência de intensidade e de excesso no que diz respeito aos estímulos, 

já que também se vê indefeso contra os estímulos externos devido ao comprometimento 

do aparelho neurológico, o qual gera prejuízos motores. 

 

A antítese Eu-Não-Eu (Fora), (Sujeito-Objeto), é imposta bem cedo ao 

indivíduo, pela experiência de que pode silenciar estímulos externos pela 

ação muscular, mas é indefeso contra estímulos internos. (FREUD, 2010 

[1915], p. 73, grifos nossos) 

 

Segundo Freud (2010 [1915]), a experiência vivida pelo bebê naquilo que se 

refere a poder silenciar estímulos externos pela ação muscular e a sua condição de ser 

indefeso contra estímulos pulsionais contribui para a antítese Eu-Não-Eu (Sujeito e 

Objeto). De acordo com o autor, “a vida psíquica é dominada por três polaridades, que 

são as antíteses de: Sujeito(Eu) – Objeto (mundo externo); Prazer – Desprazer; e Ativo 

– Passivo”. (FREUD, 2010 [1915], p. 72) Essa experiência não pode ser mudada e afeta 

as três polaridades descritas acima, promovendo o destacamento do Eu-sujeito com 

relação ao Fora-objeto. É justamente a capacidade de reação de poder ou não se afastar 

dos estímulos externos e pulsionais que contribuirá para a constituição do Eu narcísico. 
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Para esses bebês, de acordo com nossas ponderações, a experiência da 

impossibilidade de afastamento dos estímulos externos deixa-os expostos, pois as ações 

musculares encontram-se comprometidas, o que faz com que eles necessitem de 

estímulos terapêuticos para o restabelecimento das funções motoras. Há um tempo de 

urgência em que é imprescindível estimulá-las para que se possa ‘habilitar’/ ‘habitar’ o 

funcionamento do órgão. 

O estabelecimento desse funcionamento, em que as vicissitudes das pulsões 

retornam sobre o próprio Eu e se convertem de ativo para passivo, dependem da 

organização narcísica do Eu e carregam a marca da fase de retorno ao objeto narcísico. 

Isto é, na leitura freudiana, há a organização de um Eu e dessa organização um objeto é 

privilegiado. Nessa lógica, as pulsões sofrem a mudança da atividade para a passividade. 

No entanto, o que resta à pulsão em sua posição passiva é fixar-se a um objeto narcísico, 

o que dá condições à Freud para dizer que o masoquismo é esse retorno do sujeito ao 

objeto narcísico. (Freud, 2010 [1915], p. 70) 

Faz-se justificável, a partir daqui, distinguir, na fase do desenvolvimento do Eu, 

auto-erotismo de narcisismo. Na fase do auto-erotismo, segue-se a pulsão escópica, na 

qual o próprio corpo é objeto da pulsão, ou seja, ele é olhado pelo órgão sexual e depois 

olhado por alguém. É a partir daí que devemos descrever a formação narcisista. A 

pulsão escópica ativa deixa o narcisismo para trás, mas a pulsão escópica passiva aferra-

se ao objeto narcisista, introduzindo-se, assim, a posição de um novo sujeito diante do 

qual a pessoa se exibe a fim de ser olhada por ele. 

 

3.1.2. O sujeito do inconsciente é lacaniano 

 

Neste ponto, encontramos a possibilidade de percorrer à questão da pulsão 

escópica numa leitura lacaniana (LACAN, 1998 [1964]), em que se faz uma distinção 

entre o olho (órgão) e o olhar (função). O primeiro faz empuxo daquele que vê como 

anterior ao seu olho, preexistência de um olhar, mas que só me permite ver de um ponto. 

O processo de maturação fisiológica propicia ao sujeito, num determinado momento de 

sua história, integrar suas funções motoras e aceder a um domínio real do corpo. No 

entanto, antes desse momento, o sujeito toma consciência do seu corpo como totalidade, 
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isto é, toma um domínio imaginário do seu corpo, prematuro em relação ao real. Desse 

modo, “o sujeito antecipa-se ao acabamento do domínio psicológico, e essa antecipação 

dará seu estilo a todo domínio posterior efetivo.” (LACAN, 1986 [1953-54], p. 96) Para 

que a ilusão seja produzida e se constitua diante do olho que olha, um mundo onde o 

imaginário inclui e forma o real, assim como o real também inclui e situa o imaginário, 

é preciso que o olho esteja numa determinada posição. O olho não passeia, ou seja, na 

relação do imaginário com o real e na constituição do mundo, tudo depende da situação 

do sujeito, isto é, do seu lugar num mundo simbólico. No entanto, somos olhados por 

toda parte. Assim, constatamos que, em nossa relação com as coisas pela visão, algo 

escorrega, passa, se transmite; isso se chama o olhar. O olhar estrutura a vida psíquica e 

dá um lugar ao infans. Lacan chega a constatar que, ao olhar, podemos lhe dar corpo 

àquele. Faz referência a Sartre para afirmar que é pelo olhar que o sujeito é 

surpreendido: 

 

O olhar, tal como concebe Sartre, é o olhar pelo qual sou surpreendido – 

surpreendido na medida em que ele pode mudar as perspectivas, as linhas de 

força, de um mundo, que ele ordena, do ponto de nada onde estou, numa 

espécie de reticulação raiada dos organismos. Lugar da relação do eu, 

sujeito nadificante, ao que me rodeia, o olhar teria aí um tal privilégio 

que chegaria até a me fazer escotomizar, eu que olho, o olho, o olho 

daquele que me olha como objeto. No que estou sob olhar, escreve Sartre, 

não vejo mais o olho que me olha, e se vejo esse olho, é então esse olhar que 

desaparece. (LACAN, 1998 [1964], p. 83 grifos nossos) 

 

No olhar, temos o desejo do Outro. É antes de tudo o olhar do Outro que funda 

um lugar particular, olhar que pode ser, como ele demonstra, inclusive algo que não tem 

os olhos por apoio. O olhar não é o olhar visto, “mas um olhar imaginado por mim no 

campo do Outro”. (LACAN, 1998 [1964], p. 84) Lacan diz haver um olhar imaginado 

pelo sujeito, mas retirado do campo do Outro, do campo do simbólico. Olhar que sugere 

a presença de outrem.  Assim, Lacan constata que o desejo se instaura no domínio da 

pulsão escópica.  

A leitura da pulsão escópica nos possibilita pensar o que se dá entre dois, mãe e 

bebê, essa díade que, num primeiro momento, precisa se encontrar num ponto de olhar. 



 

61 
 

Esse encontro num ponto do olhar, permite um enquadre. Diz Lacan: 

 

Quanto ao que, de um ao outro, faz mediação, o que está entre os dois, é 

algo de natureza diversa da do espaço ótico geometral, algo que 

representa um papel exatamente inverso, que opera, não por ser 

atravessável, mas, ao contrário, por ser opaco- é o anteparo, o écran. 

(LACAN, 1998 [1964], p. 95) 

 

Lacan, nesse trecho, toca em dois pontos fundamentais para a fundamentação 

desse estudo: o que media a relação entre dois é algo que opera na opacidade e que, por 

essa condição, se faz anteparo. Assim, inaugura a conceituação de um olhar que se 

expressa pela opacidade, o que permite que uma estorinha possa se inscrever e se fazer 

de anteparo ante a relação do sujeito com o significante. O olhar promove um furo que 

possibilita a instauração de um lugar no desejo do Outro.  

No percurso da escrita desta dissertação, nos deparamos com a seguinte 

constatação: os bebês em questão nesta pesquisa, os encefalopatas, têm por 

característica comum, logo em seus primeiros dias de vida, permanecerem internados 

em UTIs por período não determinado, pois isso depende de cada caso e da necessidade 

particular de cada bebê. Assim, torna-se comum a ausência, a separação de mãe e bebê. 

A separação vivida num tempo tão primitivo tem efeitos que não se podem mensurar. 

No livro Psicanálise e pesquisa: a constituição do sujeito (NAZAR (org), 2008), 

resultado de uma pesquisa realizada por psicanalistas da Escola Lacaniana de 

Psicanálise na UTI neonatal do Hospital Antônio Pedro, em Niterói, encontramos a 

seguinte afirmação: 

 

Em virtude do que sabemos sobre a importância dos primeiros meses após 

o nascimento, no que diz respeito ao estabelecimento do vínculo 

materno-infantil como necessário para a constituição do aparelho psíquico, 

podemos dizer que esses bebês internados em UTI têm sérios riscos de 

apresentarem ulteriores distúrbios diversos.” (Nazar (org), 2008, p. 25, 

grifos nossos) 

 

A partir da citação acima, constatamos que o estabelecimento do vínculo materno-

infantil é fundamental para a imersão do bebê no campo do Outro. O campo do Outro é 
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encarnado pela mãe ou, mais especificamente, pela função materna, visto que se refere à 

entrada do simbólico, fazendo um furo e erogeneizando o corpo em sua vertente real. 

Lacan (1995 [1956-1957] diz: 

 

Desde que introduzimos o significante no real, e ele é aí introduzido a 

partir do momento em que simplesmente se fala, ou menos ainda, a partir 

do momento em que simplesmente se calcula, o que é apreendido na ordem 

da memória é estruturado de maneira fundamentalmente diferente de 

tudo o que possa acarretar uma teoria da memória fundada no tema da 

propriedade vital pura e simples. (Lacan, 1995 [1956-1957], p. 241) 

 

A introdução do significante no real faz uma borda que circunscreve uma letra no 

real do corpo. Para Lacan (1995 [1956-1957]), o significante, desde seu surgimento 

mais elementar, funda uma lei que surge de maneira interna, independentemente da 

experiência. Ou seja, é preciso que esses bebês sejam falados por um outro que os 

inscreva no campo da linguagem. Aí, se produzirá o que Lacan denominou ser o sujeito: 

‘efeito de linguagem’. (LACAN, 1998 [1985]) 

No livro citado anteriormente (NAZAR (org), 2008), há relatos da observação que 

os pesquisadores fizeram quanto à posição dos bebês no período de internação. Tais 

pesquisadores dizem que os bebês, apesar de toda a equipe médica e de enfermagem, 

mantém-se por muito tempo numa mesma posição, o que os torna apáticos. Isto, 

segundo a pesquisa, demonstra uma atividade psíquica muito pouco reativa. O que nos 

possibilita pensar a questão de que os bebês vivem uma experiência de intensa 

exposição ao excesso de estímulos externos e pulsionais sem possibilidade de reação 

devido ao comprometimento orgânico motor, o que agrava a possibilidade de 

comprometimentos no aparelho psíquico.  

Um dos elementos que promovem um recorte, um destacamento no corpo de um 

objeto, é a pulsão escópica. Há um olhar que funda um lugar e que advém do campo do 

Outro. A mãe, que corresponde a esse lugar do Outro, tem o poder do dom do amor, isto 

é, ela supõe poder dar ao bebê aquilo que ela mesma não tem. Fundamenta-se, assim, a 

função materna: dar ou subtrair a presença e, portanto, estabelecer o campo da demanda, 

que não é o de ser satisfeita, mas o de jogar com a presença e a ausência do Outro.  
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No entanto, a experiência vivida entre mães e bebês porta um “a mais” que coloca 

em questão a relação com o desejo. Lacan, no Seminário IV,  A relação de objeto, (1995 

[1956-1957]), afirma que há uma distinção importante no que tange o ‘desejo de filho’ 

para uma mulher. Este pode advir de um desejo metonímico e, portanto, ficar preso aos 

significantes do desejo da mãe, ou, ainda, na melhor das hipóteses, pode ser metáfora do 

seu amor por um homem. Afirma Lacan: 

 

(...) trata-se de saber qual é a função da criança para a mãe, e com 

referência a esse falo que é o objeto de seu desejo. (...) Não é, em absoluto, 

a mesma coisa o fato da criança ser, por exemplo, a metáfora de seu 

amor pelo pai ou a metonímia de seu desejo do falo, que ela não tem e não 

terá jamais. (LACAN, 1995[1956-1957], p. 248) 

 

Desse modo, Pode-se dizer do bebê que o que emergirá como lugar fundante para 

a sua constituição subjetiva encontra-se sob efeito da linguagem e é retirado do campo 

do Outro. O funcionamento desta estrutura é composta por dois mecanismos de 

linguagem, que são, numa releitura de Lacan, denominados metáfora e metonímia. Tais 

conceitos, na abordagem de Lacan, diferenciam-se da abordagem exclusivamente 

linguística como proposta por Saussure, aproximando-se, no entanto, de Freud. Em A 

interpretação dos sonhos (FREUD, 1996 [1900]), este já havia descrito o 

funcionamento do inconsciente, constatando dois aspectos: a condensação e o 

deslocamento, conceitos que Lacan denominou metáfora e metonímia. 

 A metonímia, em Lacan, pode ser definida como a função propriamente 

significante, em que a parte é tomada pelo todo, de significante para significante, num 

deslizamento incessante. A ligação da parte com o todo está no significante, ou, como 

dito por Lacan, “é no de palavra em palavra dessa conexão que se apóia a metonímia”. 

(LACAN, 1995 [1956-57], p. 509) O significante constitui um campo efetivo para que, 

nele, tenha lugar o sentido. Quando há substituição de um significante por outro, 

barrando o deslizamento metonímico, constitui-se a metáfora. 

Retomemos a questão que está no entorno da relação mãe-bebê na clínica com 

encefalopatas, naquilo que se refere ao desejo. Podemos considerar que, na constituição 

subjetiva de bebês que nascem com algum tipo de comprometimento, pode acontecer de 

o bebê não ser tomado como objeto do desejo do Outro? Que efeitos psíquicos teria a 
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não tomada desse bebê como objeto do campo do Outro? 

 No texto Introdução ao narcisismo (FREUD, 2010 [1914]), Freud diz haver um 

narcisismo primário que se refere ao narcisismo dos pais. Durante o trabalho nos 

centros de estimulação precoce, constatamos que é comum escutar das equipes que se 

ocupam do tratamento de bebês portadores de síndromes, encefalopatia ou qualquer 

outra patologia considerada crônica, que tais bebês representam para seus pais uma 

‘ferida narcísica’. Mas que efeitos teria para a constituição do sujeito representar uma 

‘ferida narcísica’ para seus pais? Para Freud, o narcisismo primário “é um originário 

investimento libidinal do Eu, de que algo é depois cedido aos objetos, mas que persiste 

fundamentalmente, relacionando-se aos investimentos do objeto (...)”. (FREUD, 2010 

[1914], p. 17) Freud afirma haver uma estreita relação entre o narcisismo primário e o 

autoerotismo, pois não há uma unidade comparável ao Eu desde o começo da vida 

psíquica, sendo necessário o desenvolvimento desta unidade. Desse modo, as pulsões 

autoeróticas são fundamentais, pois, a partir delas, o sujeito pode experimentar o que é 

da ordem do Eu-Não-Eu. Constitui-se, assim, uma instância psíquica denominada 

narcisismo.  

O que importa, neste recorte, é o que Freud estabelece acerca do narcisismo 

primário, como o que se refere ao narcisismo dos pais. Esse tempo, denominado o 

tempo da libido do Eu, é fundante para que o sujeito possa, mais a frente, relançar a 

libido aos objetos. No entanto, a instauração dessa libido exige um tempo de 

enamoramento em que o sujeito é tomado como objeto do Outro. O outro abandona a si 

próprio em favor do investimento no objeto. Num primeiro tempo, é essencial a relação 

simbólica-imaginária da mãe com a criança, pois a mãe se apresenta como aquilo que 

falta à criança: o falo. O falo é imaginário para a criança. A mãe antecipa uma imago 

(LACAN,1998 [1964]), no entanto, é preciso que apareça, na mãe, alguma coisa que é 

desejada para além de si mesma, ou seja, para além do prazer que sente em ser mãe. Isso 

porque ela precisa aceder à criança o lugar de falta.  

 

o falo tem valor simbólico no sistema significante, e porque ele é, assim, 

retransmitido através de todos os textos do discurso inter-humano, que 

ele se impõe, de maneira prevalente dentre as outras imagens, ao desejo da 

mulher. (Lacan, 1995 [1956-1957], p.266, grifos nossos) 

A criança precisa perceber que o falo é imaginário, mas tem valor simbólico. É 
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assim que esta entra no sistema de relações do significante em torno do fato de que algo 

que ela ama está ou não está presente. Lacan (1995 [1956-57]) afirma que esse processo 

do imaginário ao simbólico constitui-se numa organização mítica e jamais atingida. É 

preciso que a criança tenha passado por desvios nesse processo, ou seja, é necessário 

que ela tenha sido perpassada por encontros faltosos para que possa transpor a passagem 

de uma certa hiância e carência, em busca de alguma harmonia. É “a presença do pai 

que pode simbolizar esta situação, por seu ser ou não-ser”. (LACAN, 1995 [1956-57], 

p.272) 

Dessa maneira, consideramos que o outro, a partir do lugar do Outro, cumpre a 

função de outro primordial, dando o que não tem a alguém que não o é. Segundo 

Cruglak (2001), “o outro primordial não dá só a palavra (língua materna), também dá 

sua falta e provê do objeto particular da necessidade.”. (CRUGLAK, 2001, p. 109) 

Lacan (1998 [1964]), no texto Estádio do espelho, refere-se ao tema da 

constituição do sujeito em sua relação com o Outro, a construção de um lugar e a 

tecelagem que estrutura o sujeito, tornando-o um ser assujeitado ao campo do simbólico, 

dos significantes do Outro, que o regem. De acordo com Lacan, 

 

(...) a partir da idade de seis meses, e sua repetição muitas vezes deteve nossa 

meditação ante o espetáculo cativante de um bebê que, diante do espelho, 

ainda sem ter o controle da marcha ou sequer da postura ereta, mas 

totalmente estreitado por um suporte humano ou artificial (o que 

chamamos, na França, um trotte-bébé [um andador], supera, numa azáfama 

jubilatória, os entraves desse apoio, para sustentar sua postura numa 

posição mais ou menos inclinada e resgatar, para fixá-lo, um aspecto 

instantâneo da imagem. (...) Basta compreender o estádio do espelho 

como uma identificação, no sentido pleno que a análise atribui a esse termo, 

ou seja, a transformação produzida no sujeito quando ele assume uma 

imagem- cuja predestinação para esse efeito de fase é suficientemente 

indicada pelo uso, na teoria, do antigo termo imago. (Lacan, 1998 [1964], p. 

97, grifos nossos) 

 

Essa citação traz um conceito muito importante da teoria psicanalítica e é 

imprescindível para a construção deste trabalho. O conceito de identificação é 

trabalhado por Lacan (2003 [1961-62]) em um seminário intitulado A identificação. 

Nele, Lacan introduz uma assertiva que se difere do conceito tal como é tomado pela 

Psicologia. O autor pondera que o sujeito se identifica ao significante, o significante o 

retira da essência orgânica e o lança num assujeitamento ao campo do Outro, ao campo 
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da linguagem. 

Lacan fala do estádio do espelho como uma identificação (2003 [1961-62]), ou 

seja, transformação produzida no sujeito quando ele assume uma imagem. Mas o que 

acontece do lado da mãe quando se vê frente a um bebê que traz no corpo a marca de 

um real, uma doença crônica? Freud nos dizia que “é preciso começar a amar para não 

adoecer, e é inevitável adoecer quando, devido à frustração, não se pode amar.”. 

(FREUD, 2010, [1914], p. 29) Sendo assim, podemos nos interrogar: a constatação de 

uma doença crônica pode levar a mãe a um empobrecimento libidinal, capaz de impedi-

la de tomar o bebê como objeto de seu desejo e, portanto, não lhe oferecer a imagem 

jubilatória, a qual o retiraria do puro orgânico e o lançaria numa outra realidade: a 

psíquica? Em contrapartida, pensemos no lado dos bebês que são colocados em 

incubadoras e alimentados por sondas, enfim, sofrem uma série de intervenções 

provocadoras de estímulos externos que resultam num aumento de tensão no aparelho 

psíquico. Tal condição, muito provavelmente, causa desprazer, num tempo em que estão 

desprovidos do amparo do Outro. Podemos, então, supor e perguntar: Os efeitos dessa 

exposição em que o bebê se percebe sem amparo imaginário e simbólico traz 

consequências à vida psíquica? Apostamos que sim, mas cabe dizer que a proposta desta 

pesquisa é questionar um saber antecipado e definitivo sobre os bebês portadores de tal 

patologia. Cabe-nos, assim, abrir um espaço para que se fale desse tempo conflituoso 

em que se requer um investimento simbólico do Outro e recolher o que de bom e ruim 

poderão, mãe e bebê, escrever-se em suas estórias particulares. 

Ao tomar essa clínica – que privilegia o orgânico – como uma vertente 

discursiva em que pouco ou nenhum espaço há para que se fale daquilo que está além 

do real do corpo, nossa proposta, como já dissemos anteriormente, é refletir sobre os 

efeitos subjetivos impostos pelos efeitos de sentido promovidos pela discursividade em 

questão, ou seja, pelos discursos em que está inserido esse infans. 

 

3.1.3. Saber e verdade: os discursos em Lacan 

 

Esta pesquisa nos lança a questão dos efeitos discursivos – mais especificamente 

com relação ao discurso médico-técnico – sobre o discurso materno, considerado 
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fundamental na constituição subjetiva. O que experimentamos na clínica com bebês 

portadores do diagnóstico de ECI é a escuta da pregnância dos discursos médico-técnico 

sobre o discurso materno, produzindo, assim, um efeito de engessamento, ou, ainda, de 

submetimento aos signos da ordem médica. Esse efeito pode ser provocado por um 

excesso de sentido que se produz no discurso médico que, em sua transmissão do 

conhecimento, tende a imprimir no discurso do sujeito um caráter de transparência.  

Como dissemos no segundo capítulo, essa característica de transparência do dizer 

médico é alimentada por uma prática metodológica que sustenta ‘poder’ descrever uma 

fenomenologia e dominar, a partir dessa descrição, todo o conhecimento sobre 

determinada doença. A credibilidade na descrição de uma patologia e seu prognóstico é 

inquestionável, ou, pelo menos, quase inquestionável. Só um estudo elaborado a partir 

do método científico pode refutar o saber em voga e, assim, só assim, passa-se a 

considerar que, ‘de novo’, algo possa ser dito. Para produzir um saber (CLAVREUL, 

1983), a ordem médica se dispõe a construir uma sintomatologia descritiva da patologia, 

produzindo um discurso concreto. 

A posição-sujeito do discurso médico sugere a construção de um sujeito 

previsível. A ciência acredita no ‘poder’ de transparência da linguagem, isto é, quando 

ela descreve uma patologia, uma sintomatologia, crê que as palavras podem dizer do 

objeto, uma descrição exata, num construto esclarecedor de uma condução clínico-

médica. O conhecimento adquirido pelo saber científico busca se sustentar como um 

saber que garante a verdade do conhecimento. Por outro lado, a Psicanálise, como 

vimos, desde seus primórdios, interroga o saber unificado e totalizante, colocando em 

questão o sujeito do discurso científico. 

Portanto, o que aqui se coloca é de saída uma possibilidade de se dizer para além 

daquilo que está dito. O bebê, ao receber um diagnóstico, recebe uma marca que o 

envelopa com um signo carreado de significações. A construção de um saber sobre uma 

patologia é pautada num construto que se apoia no modelo cientificista, o qual promove 

um determinado tipo de discurso. 

O discurso da ciência estabelece uma prática que se pretende assertiva, 

inquestionável, absoluta. A ciência busca capturar o objeto para adquirir conhecimento, 

produzir um saber e obter uma verdade sobre o mesmo. É a partir da descoberta da 

verdade do objeto que ela promove um discurso sobre a doença e um possível 
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tratamento, visando sempre o estado de normalidade e cura do objeto, nesse caso, o 

homem. Assim, tornou-se pertinente observar como esse discurso se constituiu e quais 

os efeitos que provoca na relação com outros discursos. 

 Para iniciarmos esse ponto de reflexão, seria relevante colocarmo-nos a questão 

do que seria o discurso na Psicanálise? O conceito de discurso em Psicanálise é uma 

construção lacaniana que propõe um lugar para o sujeito do inconsciente constituído no 

campo da linguagem. A teoria dos discursos na psicanálise é sustentada, como 

encontramos no livro Os discursos e a cura, de Isidoro Vegh (2001), a partir dos 

seguintes aforismos lacanianos: 1) “O inconsciente está estruturado como uma 

linguagem”; 2) “O inconsciente é uma linguagem que, em seu dizer, produz seu próprio 

escrito”; e 3) “O inconsciente está estruturado como uma linguagem e é na análise que 

se ordena em discurso” (VEGH, 2001, p. 10-11). Falar em discurso implica não 

somente o inconsciente estruturado como uma linguagem, mas também o inconsciente 

em relação ao real; ao real do sujeito e ao real do gozo.  

O discurso é a possibilidade que o sujeito tem de habitar a linguagem. Ao 

conseguir alcançar esse primeiro passo, que é o de incorporar a linguagem – operação 

que Lacan faz equivaler à primeira identificação, ou seja, a incorporação real do Outro 

real (LACAN, 1992 [1969-70]) –, o sujeito por vir é levado a organizar uma sequência 

ordenada por quatro elementos. Tais elementos – $, S1, S2 e o objeto a – são extraídos 

do campo do Outro. Entendemos por $, sujeito dividido; S 1 , significante mestre; S 2 , 

saber que advém do campo do Outro; e objeto ‘a’, elemento resto da operação de 

divisão do sujeito. Essas definições foram formuladas por Lacan (1992 [1969-70]), e 

serão definidas mais detalhadamente abaixo. É a partir desse processo que o sujeito se 

constitui como discurso. O discurso é a possibilidade que o sujeito tem de, além de 

habitar a linguagem, fazê-la entrar numa legalidade. 

 

O discurso compreende o Sujeito em sua relação com o objeto (objeto a). 

Ele se inscreve na cadeia significante S1, S2, S3, S4 etc., ficando entendido 

que o significante S1 que representa o Sujeito (e não o objeto), ocupa o 

lugar privilegiado e que a cadeia dos significantes constituídos (S1,S2,S3,S4, 

etc) representa o sistema já organizado, constituído como discurso 

capitalizável em saber. (CLAVREUL, 1983[1978], p. 168, grifos nossos) 

 



 

69 
 

Ao dizer que o discurso compreende o Sujeito em sua relação com o objeto ‘a’ e 

que o S1 representa o sujeito e S2 representa o sistema já organizado de uma cadeia 

significante, deve-se colocar a questão de que, para se obter tais efeitos, faz-se 

necessário que o sujeito recorte do universo linguístico em que está imerso o objeto 

causa – objeto ‘a’ – que promove o destacamento dos elementos que fundamentam o 

sujeito numa posição discursiva e, portanto, desejante. 

Lacan, em seu seminário O avesso da Psicanálise (1992 [1969-70]), diz que seu 

discurso é “uma retomada pelo avesso” (idem, p.10) e que “é um discurso sem 

palavras”. (idem, p.11) Nesse seminário, o autor sustenta a subsistência do discurso 

sem palavras, isto é, pode subsistir o discurso em certas relações que se mantém na 

linguagem, instrumento em que se instauram tais relações estáveis e em que se 

inscrevem enunciados primordiais. Assim, postula estruturas que se sustentam na 

relação fundamental, definida por ele “como sendo a de um significante com um outro 

significante. Donde resulta a emergência disso que chamamos sujeito.” (LACAN,1992 

[1969-70], p.11) Dessa forma, estabelece os elementos ($, S1, S2 e ‘a’) que funcionam 

numa estrutura de linguagem denominada discurso. 

Os elementos descritos por Lacan são elementos que o sujeito recorta do campo 

do Outro. O S1 é o elemento fundante da cadeia do sujeito, é o que marca este como 

único e que o difere de todo e qualquer outro ser falante; do S2 advém o saber; o $ é o 

sujeito dividido, cindido, que emerge do campo do Outro, campo da linguagem, como 

afirma Lacan: “a linguagem é a condição do inconsciente” (LACAN, 1992 [1969-70]); 

por fim, o objeto “a” é aquele que resta da operação do sujeito. É a possibilidade desse 

lugar do objeto ‘a’ operando numa cadeia discursiva que promove o deslocamento dos 

elementos na estrutura dos discursos e causa efeitos na posição do sujeito em relação 

com o saber e a verdade. 

Lacan, em diversas aulas do seminário XVII, O avesso da psicanálise (1992 

[1969-70]), e do seminário XVIII, De um discurso que não fosse semblante (2009 

[1971]), trata da questão relacionada ao saber e à verdade na relação com a ciência e a 

Psicanálise. No seminário XVII, dois capítulos, Saber, meio de gozo e Verdade, irmã de 

gozo, tratam da questão do saber e da verdade na constituição dos lugares na estrutura 

do discurso. De acordo com Lacan, “se há um saber que não se sabe, como já disse, ele 

é instituído no nível de S2, aquele que chamo de outro significante.”. (LACAN, 1992 
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[1969-70]) Com essa proposição, Lacan instaura ser esta a base para a fantasia de um 

saber-totalidade. O discurso, tal como proposto por Lacan, refere-se à relação do $ com 

o Outro. A Psicanálise considera que o saber se constitui como não-todo e a verdade 

como semi-dizer. Essa maneira de conceber o saber e a verdade possibilitou Lacan a 

constituir a produção dos quatro discursos. 

Lacan (1922 [1969-70]) nomeia quatro discursos: do analista, do mestre, da 

histérica e do universitário. Em tais, cada elemento ocupa um lugar. O giro proposto por 

Lacan demonstra que, a cada 1/4 de volta, se dê a mudança dos elementos dentro da 

estrutura. Sendo assim, segundo Lacan (1992 [1969-70]), cada elemento varia sua 

substância de acordo com a relação que estabelece com o elemento dominante e com o 

lugar que ocupa no discurso vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso do Analista 

 

 

 

 

No discurso do analista, de acordo com Lacan (1992 [1969-70]), o saber (S2) está 

no lugar da verdade e sob a égide do objeto ‘a’. Essa posição do saber sob a barra e sob 

o objeto ‘a’ porta o efeito de colocar o saber em posição de não saber, de saber furado 

pelo objeto ‘a’, dominante nesse discurso. O objeto “a” se endereça ao sujeito barrado, 

que produz um significante mestre. No entanto, o saber (S2) posto no lugar da verdade, 

que está sob a égide do objeto “a”, considera que, no lugar do Outro, há um $. A 

produção que se obtém no discurso do analista é o S1, significante mestre da cadeia 

significante do sujeito. 
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Discurso do Mestre 

 

 

 

 

No discurso do mestre, tal como proposto por Lacan (1992 [1969-70]), a posição 

dominante é o S1; é uma lei que estrutura um funcionamento significante. Como lei 

articulada, é em torno dela que o saber S2 está, no lugar do Outro. É nesse discurso que 

o sujeito se constitui como alienado ao campo do Outro, ou seja, o Outro detém o saber 

(S2). O objeto ‘a’ e o $ estão sob a barra, o que sugere estarem sob recalque. Fato que 

exclui a subjetividade nesse discurso. 

 

Discurso da Histérica 

 

 

 

 

No discurso da histérica, conforme Lacan (1992 [1969-70), a posição dominante é 

o sintoma – como metáfora do $. O saber, representado pelo S2, ocupa lugar de 

produção nesse discurso e está sob a égide do significante mestre. Aqui, o $ dividido 

endereça-se ao Outro, lugar ocupado pelo S1, buscando, a partir dos significantes do 

Outro, produzir saber (S2). No entanto, o S2 e o objeto ‘a’ estão sob a barra e sob efeito 

do recalque. O movimento que esse discurso produz é o que Lacan chama de 

histericização do discurso do inconsciente. 

 

Discurso do Universitário 
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No discurso universitário, assim como pensado por Lacan (1992 [1969-70]), a 

posição dominante é o saber (S2), e o que está sob a barra e recalcado é o significante 

mestre (S1). O que se obtém como verdade nesse discurso é o significante mestre. Esse 

discurso opera para portar a ordem do mestre. Lacan diz que é daí que deriva o 

movimento da ciência. O $ e o S1, nesse discurso, estão sob recalque, o que depõe o 

caráter de tentativa de apagamento do significante-mestre, sob o saber e a existência do 

$ e sob o objeto ‘a’. 

No discurso analítico, a relação da psicanálise com o saber no lugar da verdade 

produz um enigma. É o que a difere radicalmente do que é produzido em outros 

discursos, como no caso do discurso da medicina enquanto ciência, como vimos 

anteriormente a partir de Clavreul (1983 [1978]. Há uma aproximação deste discurso 

com o discurso do mestre, o qual tem como dominante o significante mestre (S1), 

endereçado ao saber (S2), mas que recalca o $ e o objeto ‘a’. Como discutimos 

anteriormente, a produção de conhecimento no discurso da medicina é um construto que 

passa por uma metodologia que se diz indubitável. Sendo assim, só a ciência pode 

questionar a si mesma. O saber é interrogado por um outro saber já sabido. O saber é 

uma produção de verdade. O objeto ‘a’ e o $ sob a barra tem efeito excludente da 

possibilidade de abertura, de falha e de equívoco, portanto, do sujeito do discurso 

(LACAN, 1992 [1969-70]). 

O Discurso do mestre é o que mais se aproxima do discurso do médico, segundo 

Clavreul (1983 [1978]). Isso porque é um saber que se propõe construir um discurso, ou 

seja, ele constitui os significantes em signos, aquilo que representa alguma coisa para 

alguém e, de sua ordenação, ele extrai uma significação, que é a existência de uma 

doença. Todavia, a construção lacaniana do discurso do mestre produz uma outra leitura 

que suscita a Lacan questões, como: “O que é a verdade como saber?” e “Como saber 

sem saber?”. (LACAN, 1992 [1969-70]) Tais questões provocam algo que tem como 

efeito um enigma. O enigma coloca o sujeito na cena de todo dizer e permite que algo se 

diga para além do que se está determinado por todo e qualquer dizer-saber, promovendo, 

assim, abertura para a enunciação, lugar por excelência do sujeito do desejo. Esse efeito 

de enigma, lugar de um furo, de uma hiância, lança o sujeito em um desejo de saber, o 

qual coloca em causa um dizer que se pretende sempre um meio-dizer. O discurso do 

mestre é o discurso do inconsciente, onde o lugar do agente está ocupado pelo 



 

73 
 

significante unário, o significante mestre que põe para trabalhar o saber inconsciente. 

Em contrapartida, pode-se dizer que o saber verdadeiro da ciência promove uma 

tendência ao fechamento, à conclusão e a uma resposta, sempre atestada, quantificada e 

passível de ser refutada, mas sempre por um outro saber já adquirido pelo modelo 

positivista. A leitura inquietante do lugar do saber e da verdade na construção dos 

discursos propicia Lacan a construir uma teoria dos discursos que subvertem o lugar da 

verdade e do saber no campo do sujeito da ciência, que não é outro senão o mesmo 

sujeito da psicanálise. 

O discurso lacaniano interroga o lugar da verdade no mundo atravessado pela 

produção do saber, tal como sustentada pela ciência. O discurso analítico é um discurso 

novo, que emerge do mundo contemporâneo, atravessado pelo saber no lugar da 

verdade. Lacan (2012 [1971-72]), no seminário XIX, ...ou pior, afirma: 

 

...Um oceano de falsa ciência, talvez seja esse o saber do analista, por que 

não? Por que não, já que é somente pela sua perspectiva que se estabelece 

que a ciência não tem sentido, mas que qualquer sentido de discurso, por só 

se sustentar a partir de outro, é apenas um sentido parcial? 

(...) 

Se a verdade nunca pode ser senão meio-dita, se é o núcleo, a essência do 

saber do analista, é porque no lugar da verdade se coloca S2, o saber. 

Trata-se, portanto, de um saber que deve sempre, ela mesmo, ser 

questionado. (LACAN, (2012) [1971-72], p. 77, grifos nossos) 

 

De acordo com Lacan, o saber científico só se sustenta a partir de outros saberes, 

de outros discursos. Exatamente por isso, não pode ser tomado como verdade. A ciência 

não pode se apoiar em essencialismos, pois seu saber é parcial, construído pela junção 

de fragmentos de saberes diversos, num oceano de meias-verdades, como diz Lacan. 

Dessa forma, o saber científico não poderia jamais se sobrepor a outros saberes. De 

acordo com o discurso científico, a verdade do objeto produz um saber inquestionável. 

Lacan questiona o lugar da verdade na ciência; esse questionamento, contudo, é possível 

a partir da subversão provocada pela constatação da existência do inconsciente. O 

discurso analítico põe o saber no lugar da verdade. Mas a psicanálise só pode tomar o 

saber como verdade por considerá-lo como um saber não sabido, ou seja, um saber que 

interroga o sujeito. 
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No discurso analítico, o saber ocupa o lugar da verdade porque se trata de um 

saber que está sob a égide do objeto ‘a’, um saber que se presta a sustentar o reinado do 

objeto que, como causa, resistirá a qualquer esforço de captura. O discurso, na 

Psicanálise, tem uma função operante bastante peculiar; ele sugere o lugar de um sujeito 

em letramento, ou seja, um sujeito construindo seu próprio discurso. A psicanálise é 

uma experiência de discurso.  

Interrogamo-nos sobre quais os efeitos da entrada do discurso médico no discurso 

materno, campo do Outro. A força do discurso médico, com seus signos produtores de 

significações, pode endereçar ao campo do Outro um movimento de exclusão da falta. 

Faz-se necessário ressaltar que só se submete a essa posição aquele que, em sua 

construção fantasmática, endereça ao discurso médico o lugar de saber. 

Lacan, no Seminário XIX, ...ou pior, diz que, ao tratar do sentido, “para que uma 

coisa tenha sentido, no estado atual do pensamento, é triste dizê-lo, mas é preciso que 

ela se coloque como normal”. (LACAN, 2012 [1971-72], p. 68) Essa citação retirada do 

texto lacaniano nos faz pensar que o que faz sentido tem por condição ser normal e, por 

essa condição, faz com que se busque o saber, a ciência e, inclusive, a Psicanálise. A 

ideia de normal adquiriu grande extensão e se difundiu através do discurso universitário,  

impregnando o discurso analítico. Nesse texto, Lacan fala das consequências que 

sofrem os discursos por serem influenciados por opiniões demarcadas, as quais se 

tornam ensino, ou seja, as “doxas” (idem, p. 70) – como denomina as verdades que se 

constroem nos discursos. É dessa dominância da verdade como algo que se expande e 

toma lugar no discurso universitário que vem à luz o discurso analítico. Este fala da 

posição do analista, ele é o objeto ‘a’ como semblante. Os efeitos do objeto ‘a’ no 

discurso do analista é o que estreita a relação, segundo Lacan, do discurso com o desejo: 

 

O objeto a é aquilo pelo qual o ser falante, quando está preso nos 

discursos se determina. Ele não sabe, em absoluto, o que o determina. É o 

objeto a, no qual ele é determinado como sujeito, isto é, dividido como 

sujeito, ou, em outras palavras, é presa do desejo.” (idem, p. 71, grifos 

nossos) 

 

Sendo assim, podemos dizer que o sujeito é dividido, por sua relação com o objeto 

a, e que, assim, se encontra preso aos discursos por sua condição de ser presa do desejo. 

Essa condição do sujeito, de ser determinado pelo objeto a, não possibilita que o sujeito 
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possa ser determinado pelo conhecimento, ou seja, ele só poderá ser dito ou se fazer 

dizer em um discurso que promova o espaço, em que todo saber e toda verdade seja, 

sempre postos na posição de não-todo.  

Desta forma, consideramos que o discurso de uma verdade sobre uma doença, tal 

como a ciência promove, parece responder de forma a dificultar o diálogo entre sujeito e 

conhecimento científico. Este responde do lugar do discurso do mestre e visa produzir 

um discurso universitário, recusando, assim, o diálogo com os outros discursos. 

 No entanto, o discurso analítico busca exatamente entrar nesse diálogo e 

promover-se como agente, o objeto ‘a’, endereçando o $ à produção de seus 

significantes mestres e à obtenção da verdade como um saber (S2), sob a égide do objeto 

‘a’, inserindo a concepção do saber como não-todo e a verdade como uma meia-verdade. 

A proposta desse capítulo foi a de trazer reflexões sobre a relação do saber e da 

verdade na constituição dos discursos e, portanto, na constituição do sujeito, na medida 

em que o bebê encefalopata precisa entrar no campo da linguagem para que possa advir 

como sujeito. A reflexão sobre os discursos coloca-nos em condições de pensar um vir-

a-ser para a clínica de estimulação precoce e reabilitação, atravessados pelo 

funcionamento proposto pelo discurso analítico, em que se questiona toda a produção 

prático-discursiva como algo fechado, objetivo, assertivo, excludente do sujeito e 

reprodutor do saber.  

Podemos conduzir nossas reflexões ainda por outros caminhos e pensar nos 

efeitos de sentido promovidos pelo discurso científico – pautado no saber e na verdade -, 

em sua relação com o discurso materno. O psicanalista Jean Bergès, em seu livro O 

corpo na Neurologia e na Psicanálise – Lições clínicas de um psicanalista de crianças 

(2008), considera relevante a conceituação do que ele chama de ‘Clínica da hipótese’. 

Tal conceito abre a possibilidade de as mães dizerem sobre seus filhos e, a partir daí, 

produzir um saber particularizado capaz de instituir no infans uma marca significante 

própria. Esse discurso hipotético proposto por Bergès passa necessariamente pelo saber 

inconsciente, contrapondo-se, desse modo, ao saber instituído. A clínica da hipótese, ao 

abrir às mães a possibilidade de dizer sobre os seus filhos, levanta o véu do 

desconhecimento. 

Tal conceito proposto por Bergès é formulado a partir da Psicanálise em sua 
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relação com o saber inconsciente. Além disso, o que está em jogo aqui é a questão da 

linguagem, entendida como opaca, e sua relação com a História e a ideologia, as quais 

deixam marcas nos referidos discursos. Tais questões serão discutidas no capítulo 

seguinte. 

 

3.2. UMA FALHA NA FALA... 

 

A leitura de Pêcheux (2009 [1975]) promove uma abertura, um questionamento, 

no pensamento das bases teóricas do marxismo, da psicanálise e da linguística. Ao 

referir-se a essa “Tríplice Aliança” teórica, Pêcheux buscou refletir sobre pontos de 

tensão em que essas três disciplinas procuravam controlar o trânsito entre os continentes 

da história, do inconsciente e da linguagem. No entanto, essa aliança não evitou que:  

 

“Os erros, desvios, “equívocos”, etc., que se instalaram no coração da 

“Tríplice Aliança” para desempenhar nela um papel teórico, às vezes, 

mortal, designavam a presença não reconhecida no próprio interior da 

cidadela teórica, que se organizava para resistir aos ataques exteriores 

desse adversário.” (PECHEUX, 2009 [1975], p. 270, grifos nossos) 

 

Nesse trecho, Pêcheux (2009 [1975]) adverte-nos de que a constituição de uma 

teoria, como a da Análise do Discurso, embasada nessa “Tríplice Aliança”, não a livra 

dos efeitos do equívoco, desvios e erros próprios a toda relação intrínseca que se 

estabelece no campo da linguagem.  

A língua possui ordem própria, mas não é autônoma; na História, o simbólico 

afeta o real, pois os fatos reclamam sentidos; e o sujeito da linguagem, a partir da 

constatação do real da língua e do real da História, é descentrado por ser afetado por 

ambos. A Análise do Discurso, tal como é trabalhada por Orlandi, 

 

“interroga a Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, 

questiona o Materialismo perguntando pelo simbólico e se demarca da 

Psicanálise pelo modo como, considerando a historicidade, trabalha a 

ideologia como materialmente relacionada ao inconsciente sem ser 

absorvida por ele.” (ORLANDI, 2010 [1999], p. 20) 
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A Análise do Discurso estabelece um diálogo entre essas três disciplinas e, a partir 

de tal confronto, elabora um novo objeto que afeta todos os três campos do 

conhecimento em seu conjunto. O novo objeto que emerge dessa relação é o discurso. 

No quadro teórico da Análise do Discurso, este objeto é indissociável da língua. 

Portanto, a relação é de recobrimento, não havendo, assim, separação estável entre eles. 

A fronteira entre língua e discurso é posta em causa sistematicamente em cada prática 

discursiva. O discurso não é visto como liberdade em ato e nem a língua é fechada em si 

mesma, sem falhas ou equívocos. A possibilidade do discurso é a língua, ao mesmo 

tempo em que o objeto discursivo é o lugar onde a ideologia se materializa na língua.  

Pêcheux (2009 [1975]) afirma que: 

 

É a ideologia que, através do “hábito” e do “uso”, está designando, ao 

mesmo tempo, o que é e o que deve ser, e isso, às vezes, por meio de 

“desvios” linguisticamente marcados entre a constatação e a norma e que 

funcionam como um dispositivo de “retomada do jogo”. É a ideologia que 

fornece as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que é um soldado, 

um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve, etc., evidências que fazem 

com que uma palavra ou um enunciado “queiram dizer o que realmente 

dizem” e que mascaram, assim, sob a “transparência da linguagem”, 

aquilo que chamaremos o caráter material do sentido das palavras e dos 

enunciados. (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 146, grifos nossos) 

 

A partir da citação anterior, podemos considerar que a ideologia produz o 

apagamento das evidências de funcionamento dos discursos nas formações discursivas, 

produzindo, por sua vez, a aparecia de transparência na linguagem. A ideologia, em 

Análise do Discurso, é o sentido que aparece como evidente, óbvio, natural. Produz-se 

um sentido com um efeito de literal, fixo e fechado. Como vimos, podemos atribuir ao 

efeito de sentido do diagnóstico esse efeito de literalidade: para as mães, aparece um 

sentido fixo e que, apesar de seu efeito de literalidade, é incompreensível para elas. 

Para prosseguirmos na constituição do quadro teórico-metodológico da Análise do 

Discurso, precisamos, agora, considerar uma outra noção imprescindível para a 

compreensão do processo de produção dos sentidos em sua relação com a ideologia: a 

noção de formação discursiva. Primeiramente, precisamos constatar que, como nos diz 
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Orlandi (2010), o sentido não existe em si mesmo. Sendo assim, é determinado por 

posições ideológicas que se colocam “em jogo no processo sócio-histórico em que as 

palavras são produzidas”. (Orlandi, 2010, p. 42) Essa afirmação se produz a partir da 

consideração de que as palavras mudam de sentido de acordo com as posições daqueles 

que delas se utilizam. A posição ocupada pelo sujeito que produz o discurso também é 

responsável pela produção de sentidos. Tais posições se inscrevem em relação a 

formações ideológicas e produzem o que denominamos de formações discursivas,  as 

quais representam, no discurso, as formações ideológicas. Em Análise do Discurso, 

chamam-se de posição-sujeito as posições que, na produção de um texto oral ou escrito, 

o sujeito se inscreve para enunciar. 

Segundo Orlandi (2010), aquilo que o sujeito diz produz sentido, portanto, 

constitui discursos que estão inscritos numa determinada formação discursiva. Desta 

maneira, consideramos que os sentidos são determinados por traços ideológicos em 

relação a outros traços ideológicos que constituem uma discursividade. Essa noção é 

instituída por uma das premissas que constituem o arcabouço teórico da Análise do 

Discurso: a de que não existe essência da palavra. Dessa forma, dizemos que há um 

processo de produção de sentidos a ser compreendido a partir de sua relação com a 

ideologia. O que nos permite compreender esse processo é a formação discursiva, ou 

seja, a matriz dos sentidos. Pensemos, aqui, no caso do discurso médico e do discurso 

técnico. Em parte, ambos se inscrevem na mesma formação discursiva da ciência 

enquanto produção de um saber formal. (ORLANDI, 2010) 

Cabe, assim, considerarmos que, em Análise do Discurso, os sentidos não estão 

pré-determinados por propriedades da língua, mas dependem das relações construídas 

nas e pelas formações discursivas. Como nos diz Pêcheux (2009 [1975)) em Orlandi 

(2010), 

 

... o sentido é sempre uma palavra, uma expressão ou uma proposição 

por uma outra palavra, uma outra expressão ou proposição, e é por esse 

relacionamento, essa superposição, essa transferência (metaphora), que 

elementos significantes passam a se confrontar, de modo que se revestem 

de um sentido.” (ORLANDI, 2010, p. 44, grifos nossos) 

 

Por um lado, como vimos, há efeito de literalidade que é o de se tentar fixar um 
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(ou outro) sentido. Porém, como vimos com essa citação de Orlandi, a produção de 

sentidos está em permanente movimento, sempre na iminência de modificação. 

É nessa tensão, nesse jogo de palavras que se constitui a metáfora em Pêcheux. 

Tal noção é imprescindível para Análise do Discurso, pois, através dela, podemos 

estabelecer o modo como as palavras significam. Assim, tomamos o sentido “nas 

relações de metáfora das quais uma formação discursiva vem a ser historicamente o 

lugar mais ou menos provisório”. (ORLANDI, 2010, p. 44) Faz-se necessário afirmar, 

desse modo, que é em referência à formação discursiva que compreendemos os 

diferentes sentidos que estão funcionando no discurso. Orlandi (2010) define o trabalho 

do analista do discurso, atribuindo-lhe as seguintes considerações: este observa as 

condições de produção e verifica o funcionamento discursivo, remetendo o dizer a uma 

formação discursiva e não a uma outra, buscando compreender o sentido do que está ali 

dito. 

 

3.2.1. Mecanismos operadores da análise de produção dos efeitos de sentido no 

interior do funcionamento dos discursos 

 

De acordo com Orlandi (2010), o modo como os efeitos ideológicos se 

manifestam na própria língua é a possibilidade primeira de se compreender como os 

sentidos são produzidos. Contudo, na Análise do Discurso, parte-se da premissa de que 

o analista do discurso deve construir um dispositivo analítico que lhe permita 

compreender o funcionamento discursivo. O pesquisador ouve para além do que é dito, 

buscando compreender a construção de sentidos outros. O conceito de funcionamento 

discursivo é, assim, relevante para entendermos a linguagem enquanto discurso.  

De acordo com Orlandi, “o funcionamento discursivo é a atividade estruturante de 

um discurso determinado, por um falante determinado, para um interlocutor 

determinado, com finalidades específicas”. (ORLANDI, 2011, p. 125) Nestes termos – 

assim como em Pêcheux (2009) – um discurso não é apenas transmissão de informações, 

mas efeitos de sentido entre interlocutores.  

Desse modo, para a Análise do Discurso, o que importa é o modo de 
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funcionamento da linguagem em que se situam “os protagonistas e o objeto do 

discurso”. (ORLANDI, 2011, p. 117) A autora afirma que, em nossa sociedade, 

vivemos uma relação hierarquizada, isto é, sustentada no poder dessas diferentes 

posições que se fazem valer na comunicação. Em nossa pesquisa, buscamos analisar os 

efeitos de sentido produzidos pelos discursos médico e técnico e como as mães 

significam, em seus dizeres, esses discursos. Para tanto, faz-se necessário considerar um 

elemento conceitual, do qual nos utilizaremos: o conceito de formação imaginária. 

Segundo Orlandi (2010), 

 

...não são os sujeitos físicos nem os lugares empíricos como tal, isto é, 

como estão escritos na sociedade, e que poderiam ser sociologicamente 

descritos, que funcionam no discurso, mas suas imagens que resultam de 

projeções. São essas projeções que permitem passar das situações 

empíricas – os lugares dos sujeitos – para as posições do sujeito no 

discurso. Essa é a distinção entre lugar e posição. (...) Em toda língua há 

regras de projeção que permitem ao sujeito passar da situação (empírica) 

para a posição (discursiva). O que significa no discurso são essas posições. 

E elas significam em relação ao contexto sócio histórico e à memória, o saber 

discursivo, o já dito. (...) É pois todo jogo imaginário que preside a troca de 

palavras. E se fazemos intervir a antecipação, este jogo fica ainda mais 

complexo, pois incluirá: a imagem que o locutor faz da imagem que seu 

interlocutor faz dele, a imagem que o interlocutor faz da imagem que ele 

faz do objeto do discurso e assim por diante. (ORLANDI, 2010, p. 40, 

grifos nossos) 

 

Na citação acima, podemos reconhecer que, na Análise do Discurso, é relevante a 

distinção entre lugar e posição, isso porque essa distinção permite ao sujeito passar da 

situação empírica, ou seja, o lugar, para a posição discursiva, a qual está relacionada à 

posição do sujeito no discurso. São essas posições que significam no discurso. De 

acordo com Mariani,  

 

o sujeito, para a análise do discurso, é uma posição material linguístico-

histórica produzida em meio ao jogo de contradições sócio-ideológicas. 

Assim, em uma dada análise, busca-se compreender o modo de produção 

de sentidos resultante das posições discursivas dos sujeitos ali 

constituídos. (MARIANI, 2003, p. 61) 

 

As posições discursivas, isto é, as posições dos sujeitos no discurso, remetem-nos, 
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por sua vez, à noção de funcionamento discursivo; conceito que, em Análise do 

Discurso, estabelece um objeto diferente em relação à Linguística. As unidades que 

compõem a estruturação discursiva não importam por sua essência, mas pelo modo 

como operam no funcionamento discursivo. O linguístico e o discursivo são distintos, 

mas se relacionam entre eles. O primeiro é considerado como unidade linguística 

fechada. Já o segundo, é visto como a linguagem em seu funcionamento, ou seja, em 

relação às condições materiais de base e ao processo. 

Como já descrito, o funcionamento discursivo dá visibilidade à linguagem em seu 

funcionamento. Segundo Orlandi (2011), nele operam três mecanismos: de efeitos de 

sentido, de antecipação e de argumentação. O primeiro refere-se à consideração de que 

as construções linguísticas têm sempre uma razão, que não é apenas a de informar, mas 

produzir efeitos de sentido. Além disso, nas marcas de interlocução há vestígios da 

relação entre a formação discursiva e a ideológica, que significam nos discursos. O 

segundo mecanismo diz respeito às representações que o locutor faz de seu interlocutor 

e vice-versa.  

As variações da interlocução são definidas pela instituição que molda o discurso. 

A antecipação do que o outro vai pensar é constitutiva do discurso no nível das 

formações imaginárias e pode dizer respeito às variáveis locutor, interlocutor e objeto 

do discurso. A imagem antecipada que o locutor tem do seu interlocutor e do objeto do 

discurso vai determinar a argumentação do locutor no que diz respeito à dominância de 

um tipo de imagem. Esta vai determinar um tipo de discurso: autoritário, polêmico e 

lúdico. Esse mecanismo de argumentação determina diferentes estilos de produção 

discursiva, que presidem, em termos de discurso, três coisas: 

 

“relação de forças (lugares “sociais” e posição relativa no discurso), relação 

de sentido (o “coro de vozes” em um dizer; a relação que existe entre os 

vários discursos) e a antecipação (...) Esses fatores derivam das condições de 

produção do discurso, constituindo formações imaginárias.” (ORLANDI, 

2011, p. 128) 

 

Segundo Orlandi, o mecanismo da argumentação resulta numa diferença do 

funcionamento discursivo que mostra o jogo da interação, da interlocução, no texto. 

Desse modo, considerando a tipologia, a autora define os discursos como um lugar 
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social, lugar de embate e de confronto entre o particular e o universal. (ORLANDI, 

2011, p.131) A tipologia proposta tem base na formação discursiva com a ideológica. 

Toda a argumentação tem que se estabelecer sobre um tipo de discurso; é o que a autora 

chama de sobredeterminação da tipologia, a qual afetará a argumentação. Esta concorre 

para a distinção de estilos e de formações discursivas. 

Ao mobilizar o conceito de discurso como efeito de sentido, a Análise do 

Discurso compreende que o funcionamento da linguagem só pode ser alcançado 

enquanto gestos de interpretação, considerando-se “seus limites, seus mecanismos, 

como parte dos processos de significação”. (ORLANDI, 2010, p. 26) Nestes termos, a 

autora considera que a interpretação faz parte do objeto da análise; o sujeito que fala 

interpreta e o analista descreve tal interpretação que constitui o processo de produção de 

sentidos submetido à análise.  

A partir de Pêcheux (2009 [1975]), compreendemos que não há descrição sem 

interpretação e que, portanto, o próprio analista está envolvido nesta. Por isso, o autor 

enfatiza a necessidade de um dispositivo teórico-analítico, pois é esse que produz um 

deslocamento em sua relação de sujeito com a interpretação, permitindo que o analista 

trabalhe no entremeio da descrição e da interpretação. Assim, o analista deve, para além 

de interpretar, compreender, explicando os processos de significação, a fim de 

contemplar os outros sentidos possíveis, o modo como o objeto simbólico produz 

sentidos.   

Nas palavras de Orlandi (2010), a Análise do Discurso visa a compreensão de 

como o objeto simbólico “está investido de significância para e por sujeitos”. 

(ORLANDI, 2010, p. 26) Essa compreensão, por sua vez, possibilita-nos explicar como 

o texto organiza os gestos de interpretação que relacionam sujeito e sentido. Para ter 

acesso à produção de sentidos, o analista deve construir um dispositivo capaz de 

explicitar os gestos de interpretação que se ligam aos processos de identificação dos 

sujeitos. O gesto de interpretação faz-se entre duas memórias tomadas a partir de dois 

aspectos: a do arquivo e a do interdiscurso. A primeira é aquela institucionalizada e, a 

segunda, é a memória constituída. 

A noção de memória também é relevante na construção deste quadro teórico- 

metodológico, visto que, em Análise do Discurso, os sentidos tem um caráter de 

transparência devido ao fato de que a ideologia se materializa no discurso, produzindo 
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efeitos neste. Todo discurso se delineia na relação com outros dizeres que, por sua vez, 

se constituem através de outros dizeres que se instalam na memória. Assim, Orlandi 

(2010) define memória discursiva como  

 

saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma 

do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada 

palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o 

sujeito significa em uma situação discursiva dada. (ORLANDI, 2010, p. 31) 

 

As palavras recebem sentidos de formações discursivas em relações, produzindo, 

dessa maneira, o efeito da determinação do interdiscurso. Em Análise do Discurso, a 

ideologia é a condição para a constituição do sujeito e dos sentidos. Sendo assim, 

considera-se que a ideologia e o inconsciente, como concebido por Freud e Lacan, são 

estruturas-funcionamento que produzem evidências que constituem o sujeito. Como 

afirma Orlandi: “esse dispositivo deve poder levar em conta ideologia e inconsciente 

assim considerados”. (ORLANDI, 2010, p. 60) 

Através do dispositivo, espera-se que o analista atravesse o efeito de transparência 

da linguagem, ou seja, da literalidade do sentido e da onipotência do sujeito (ORLANDI, 

2010). Para a realização desta pesquisa, mobilizaremos esse conceito de transparência 

da linguagem para interrogarmos um modo naturalizado de constituição do 

conhecimento científico como um saber que não permite questionamentos. Esse tipo de 

relação da ciência com o saber verifica-se por esta não considerar uma outra noção 

fundamental para a Análise do Discurso, com a qual trabalharemos: a opacidade da 

linguagem.  

No trabalho analítico, levamos em consideração a opacidade da linguagem na 

materialidade discursiva. O texto é tomado como uma unidade de análise afetada pelas 

condições de produção e também como lugar da relação com a representação da 

linguagem.  

Portanto, enquanto objeto de interpretação, é preciso compreender o modo como 

ele produz sentidos; os sentidos que nele estão; os sentidos à deriva. OS textos aqui 

analisados são aqueles resultantes das entrevistas que constituem nosso corpus. 

Vejamos um pouco mais o trabalho de análise, entendendo que se torna necessária a 
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transformação da superfície linguística em um objeto discursivo, visando um passo em 

direção à compreensão. Um texto não pode ser considerado como uma unidade 

linguística simplesmente, mas sim como discurso. Isso quer dizer que o texto tem um 

funcionamento que o extrapola, ou seja, a partir do momento em que se toma o texto 

enquanto discurso, deve-se considerar a relação deste com a História, com a ideologia e 

com as condições de produção.  

Assim, Orlandi (2010) afirma que, para compreender como um texto funciona, 

como ele produz sentidos, é necessário compreendê-lo enquanto objeto linguístico-

histórico, ou seja, é preciso explicitar como ele realiza a discursividade que o constitui. 

O processo representado pela tabela a seguir nos permite compreender o modo de sua 

realização. 

 
Tabela 1 (ORLANDI, 2010, p. 77) 

 

Num primeiro momento de encontro com o texto, entendido enquanto discurso, o 

analista constrói o seu objeto discursivo. No método analítico, configuram-se etapas de 

análise em que se levam em conta as propriedades do discurso referidas a seu 

funcionamento.  

Na passagem da primeira etapa para a segunda, há um tratamento de 

dessuperficialização. Esse processo concerne à análise da materialidade linguística: o 

como se diz, quem diz, em que circunstâncias.  

“Isto é, naquilo que se mostra em sua sintaxe e enquanto processo de 

enunciação (em que o sujeito se marca no que diz), fornecendo-nos pistas 

para compreendermos o modo como o discurso que pesquisamos se 

textualiza. Observamos isso em função das formações imaginárias”. 

(ORLANDI, 2010, p. 65) 

 

Os analistas do discurso verificam as marcas linguísticas – como as marcas se 

“encarnam” no discurso (ORLANDI, 2010, p. 90) –, as regularidades discursivas no 

texto e para além dele, uma vez que a linguagem não é transparente e que, como já foi 

 

1
a 
etapa: passagem da Superfície linguística 

para o 

Texto (discurso) 

2
a
 etapa: passagem do Objeto discursivo 

para a 

Formação discursiva 

3
a 
etapa: Processo discursivo Formação ideológica 
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exposto, há nela uma opacidade que sugere um além do texto falado. Em outras palavras, 

há a possibilidade de “discursivisar” o dizer. Assim, “o que nos interessa não são as 

marcas em si, mas o seu funcionamento no discurso. É esse funcionamento que 

procuramos descrever e compreender”. (ORLANDI, 2010, p. 65) 

Na passagem da segunda etapa para a terceira, realizamos um trabalho de análise 

no entremeio, isto é, o analista busca remeter o dizer a uma determinada formação 

discursiva, para compreender o sentido que está em jogo no dito. No entanto, é preciso 

considerar que a ideologia trabalha produzindo evidências que colocam o homem numa 

relação imaginária com sua existência. Como afirma Orlandi (idem), “o indivíduo é 

interpelado em sujeito pela ideologia para que se produza o dizer”. (ORLANDI, 2010, p. 

46) Esse fato conduz-nos à consideração de que a produção de evidência promovida 

pela ideologia busca apagar o sujeito e o sentido. Eis aí o paradoxo da ideologia na 

relação com o que ela própria institui. Por um lado, ao mesmo tempo em que o sujeito é 

interpelado pela ideologia, esta apaga a evidência de constituição do sujeito; e, quanto 

ao sentido, ao mesmo tempo em que é constituído, é apagado em seu caráter material, 

ou seja, torna transparente aquilo que se fundamenta na remissão a uma formação 

discursiva. Todo esse mecanismo de apagamento das evidências funciona nos discursos. 

A ideologia funciona na relação entre a linguagem e o mundo, e possibilita a 

constituição dos sentidos e do sujeito. É nessa etapa que o analista do discurso remete o 

dizer a uma formação discursiva para compreender o sentido que está ali no dito. 

Dessa forma, para seguirmos com os estudos desta pesquisa, achamos viável 

retomarmos a condição que é própria à linguagem: a incompletude. Se sujeito e sentidos 

são interpelados pela ideologia, isso quer dizer que ambos não estão completos e que 

não serão jamais constituídos definitivamente. Assim, de acordo com Orlandi (2010), 

podemos dizer que “a linguagem não é transparente, os sentidos não são conteúdos. É 

no corpo a corpo com a linguagem que o sujeito (se) diz. E o faz não ficando apenas nas 

evidências produzidas pela ideologia”. (ORLANDI, 2010, p. 54) 

Para compreendermos o processo de funcionamento discursivo da linguagem, 

apresentaremos ainda outros conceitos-chave que subsidiam as análises que propomos. 

São eles: memória, produção de sentidos, efeito de sentidos, formações imaginárias, 

paráfrase e polissemia, e resistência.  

A linguagem não é transparente, o sujeito e os sentidos são constituídos pela 

1
a 
etapa: passagem da Superfície linguística 

para o 

Texto (discurso) 

2
a
 etapa: passagem do Objeto discursivo 

para a 

Formação discursiva 

3
a 
etapa: Processo discursivo Formação ideológica 
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ideologia. Essas são considerações pilares do trabalho analítico a que se propõe o 

analista do discurso. Ao pensarmos discursivamente a linguagem, precisamos nos 

deparar constantemente com a difícil tarefa de traçar limites entre o mesmo e o diferente. 

Nessa tarefa, consideramos que todo funcionamento da linguagem se assenta na tensão 

entre dois processos: o parafrástico e o polissêmico, isto é, tensão entre o mesmo e o 

diferente. Como diz Orlandi (2010), a paráfrase constitui uma marca de historicidade e 

consiste em uma mesma maneira de dizer aquilo que já está sedimentado. É, pois, 

repetição do mesmo dizer e está do lado da estabilização. Este ponto teórico da Análise 

do Discurso nos permite observar, na fala das mães das crianças encefalopatas, a 

repetição de signos linguísticos referentes à constituição de uma cadeia significante, do 

discurso médico, o qual significa a estagnação de um dizer: o diagnóstico – descrição de 

uma patologia. No entanto, ao mesmo tempo em que elas repetem o que lhes foi dito 

sobre a patologia de seu bebê, não conseguem reproduzi-lo do mesmo modo, já que o 

sentido “escorrega”, desliza, desloca-se, produzindo sentidos diferentes, o que se traduz 

por polissemia. Assim, 

 

paráfrase é a matriz do sentido, pois não há sentido sem repetição, sem 

sustentação no saber discursivo e a polissemia é a fonte da linguagem uma 

vez que ela é a própria condição de existência dos discursos pois se os 

sentidos- e os sujeitos- não fossem múltiplos, não pudessem ser outros, não 

haveria necessidade de dizer. A polissemia é justamente a simultaneidade 

de movimentos distintos, de sentido no mesmo objeto simbólico. 

(ORLANDI, 2010, p. 38, grifos nossos) 

 

Ainda de acordo com Orlandi (idem), paráfrase e polissemia são duas forças que 

trabalham continuamente o dizer, promovendo, no discurso, uma tensão entre o mesmo 

e o diferente. O analista se propõe a compreender como o político e o linguístico se 

inter-relacionam na constituição dos sujeitos e na produção dos sentidos 

ideologicamente assinalados. Podemos notar, portanto, que, no dizer das mães, há 

ressonância do discurso médico-científico, o qual se caracteriza por pretensa 

assertividade, ou seja, é um saber que se propõe como inquestionável. 

Em Análise do Discurso, apostamos que a linguagem é sujeita ao equívoco e que 

a ideologia é composta de falhas que dão ao sujeito condições de, ao significá-la, 

significar-se. Tal condição conta com o caráter de incompletude da linguagem, pois nem 
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sujeitos, nem discursos e nem sentidos estão dados como prontos ou acabados. Esses 

estão sempre em movimento, constituindo-se e fazendo-se em um contínuo trabalho em 

que o simbólico e a história, como fios, vão sendo tecidos, formando uma trama que dá 

materialidade aos discursos. 

O processo de constituição dos sentidos, quando circunscritos em um movimento 

parafrástico, produz um efeito de repetição do mesmo. A observação desse processo no 

estudo dos discursos médico, técnico e materno faz-se pertinente para que possamos 

analisar os efeitos parafrásticos que o diagnóstico exerce sobre os discursos em questão 

e, consequentemente, sobre os bebês encefalopatas.  

A paráfrase, como instrumento de análise neste estudo, é fundamental para a 

compreensão dos pontos de rigidez que os diagnósticos provocam, por sua característica 

de ser uma nomenclatura classificatória na relação médico-paciente, na relação 

terapeuta-família-bebê e, ainda, na relação mãe-bebê. A compreensão dos pontos 

precedentes leva a considerar a historicidade do contexto em que os bebês encefalopatas 

são inseridos nos discursos promovidos pela clínica médica e terapêutica e, ainda, nos 

discursos das mães.  

Dessa forma, buscamos produzir um gesto interpretativo que propicia uma 

abertura no processo de análise. A abertura só pode ser efetivada se estiver em jogo o 

movimento tensional entre paráfrase e polissemia, ou seja, aquele que possibilita a 

irrupção do elemento novo em qualquer discurso. Nele, tem-se a possibilidade da 

simultaneidade de movimentos distintos de sentidos no mesmo objeto simbólico, já que, 

em todo e qualquer discurso, existe a tensão entre esses dois processos, ou seja, o 

parafrástico e o polissêmico. Podemos dizer que a inserção dos bebês no campo da 

linguagem constitui um corpo – assim como é pensado pela psicanálise – que possibilita 

aos bebês encefalopatas atravessarem suas dificuldades orgânicas, dando-lhes condições 

para que emerjam como sujeitos? 

As condições de produção de um discurso dizem respeito ao que é material e 

institucional nos mecanismos imaginários. Segundo Orlandi (2010), estas compreendem 

fundamentalmente os sujeitos, a situação de enunciação e a memória. A memória aciona 

as condições de produção em sentido estrito e em sentido amplo. Em sentido estrito, 

temos o contexto imediato e, em sentido amplo, temos o contexto sócio-histórico, 

ideológico. 
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Orlandi (idem) nos descreve quais são as condições de produção de um discurso e 

o modo como essas condições compreendem o sujeito, a situação e a memória, 

conferindo a esta última um destaque, pois afirma que a maneira como ela faz valer as 

condições de produção de um discurso é fundamental para se escutar os entremeios do 

que está presente naquilo que é dito.  

Em nosso trabalho, o contexto imediato é a clínica com bebês, lugar privilegiado 

para a circulação dos saberes em causa na constituição subjetiva. O contexto amplo é 

aquele que traz para a consideração os efeitos de sentido, elementos que derivam 

daquilo que denominamos advir do campo do saber médico. Na clínica com bebês 

encefalopatas, na fala que os terapeutas endereçam às famílias e aos bebês, podemos 

escutar sentidos que portam significantes emergentes de um campo de saber que 

constrói um discurso autoritário, o qual parece não vigorar no contexto imediato, mas 

que, no entanto, aparece como efeito no discurso.  

Para analisarmos o funcionamento discursivo, buscamos na materialidade 

discursiva de nosso corpus as marcas tipológicas que se constituem na relação da 

linguagem com as condições de produção. Segundo Orlandi (2012), há tipos distintos de 

discursos que determinam o funcionamento discursivo: autoritário, lúdico e polêmico. 

Para compreendermos os efeitos de sentido produzidos no dizer das mães produzidos 

pelo atravessamento dos discursos médico e técnico, propomo-nos analisar a tipologia e 

as marcas de relações de força constituintes dos discursos em questão.  

Quanto a esses sentidos, imbuídos de um discurso autoritário, referem-se a uma 

memória discursiva ligada à posição da Medicina com relação ao saber, posição que não 

pode lhe permite suportar o que há de real na língua. Ou seja, a medicina, para efetivar a 

sua prática, não pode comportar um saber furado, um caso a caso, pois ela está pautada 

na assertividade. Para isso, precisa de classificações, nomeações e lugares pré-

determinados. Diz Orlandi (2008): 

 

Ao falarmos nos filiamos a redes de sentidos mas não aprendemos como 

fazê-lo, ficando ao sabor da ideologia e do inconsciente... Por isso a 

Análise de Discurso se propõe construir escutas que permitam levar em 

conta esses efeitos e explicar a relação com esse “saber” que não se 

aprende, não se ensina mas que produz seus efeitos. Essa nova prática de 

leitura, que é a discursiva, consiste em considerar o que é dito em um 

discurso e o que é dito em outro, o que é dito de um modo e o que é dito 
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de outro, procurando escutar o não-dito naquilo que é dito, como 

presença de uma ausência necessária. (ORLANDI, 2008, p. 34, grifos nossos)  

 

A tarefa de trabalhar com a discursividade de um texto é bastante difícil, 

contudo, traz ao analista do discurso a possibilidade de uma leitura do imaginário 

produzido pelos discursos médico-científicos. Ao tomarmos a língua como 

transparente – devido ao efeito de evidência produzido pela ideologia e disseminado 

por uma determinada formação discursiva, e não por outra –, aprisionamos os sujeitos 

e os sentidos e ficamos impedidos de escutar para além das evidências, para além do 

que está sendo dito.  

As intervenções terapêuticas, que são propostas para o tratamento de bebês 

encefalopatas, podem propiciar um recorte nos dizeres do que é transmitido às mães 

pelos profissionais durante o período de tratamento dos seus filhos. Muitas vezes, as 

intervenções portam uma posição discursiva que não está referida ao imediato do dito, 

mas a uma memória discursiva que conduz suas ações. Em alguns casos, a escuta de 

um bebê fica comprometida por uma interferência: o saber médico, ou seja, a 

importância do saber de uma patologia, atravessa o saber que o caso porta em sua 

particularidade, no que ele poderia se fazer dizer. Há uma memória discursiva na 

prática terapêutica que engessa a condução prática. A descrição da patologia e sua 

classificação direcionam a condução da clínica. Os bebês se tornam objetos no 

exercício da prática terapêutica determinada pelo diagnóstico e prognóstico de uma 

patologia, nesse caso, a encefalopatia. Os terapeutas podem cair na armadilha das 

facilitações teóricas. Estes conduzem as intervenções de acordo com um saber livresco, 

pautado no que já fora dito daquela doença e sobre o modo como tratá-la. Assim, já se 

sabe de saída o que se espera, o que se pode ou não esperar quando se trata de um bebê 

encefalopata. 

Neste ponto, podemos pensar no que chamamos de relação de forças a partir da 

Análise do Discurso. Essa noção nos permite dizer que o lugar a partir do qual fala o 

sujeito é constitutivo daquilo que se diz. Assim, se o sujeito fala a partir do lugar de 

um terapeuta ou do lugar de um médico, suas palavras significam de forma distinta do 

que se falasse do lugar de um paciente, do lugar de um doente. Isso estabelece uma 

hierarquia, relações de força, sustentadas no poder desses diferentes lugares. 
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 A partir dessas considerações, podemos analisar a relação de submetimento 

discursivo em que se encontram algumas mães frente ao discurso médico e técnico. 

Estes detêm o saber da medicina, sabem o que é a patologia, esse codinome que se 

chama ECI. A mãe detém um não-saber do seu filho, ou seja, ela porta um saber-não-

todo, um saber que se constituirá em sua relação com a maternidade do filho. É um 

saber próprio, um saber que só tem lugar na relação com esse único filho.  

No entanto, o que a clínica com bebês encefalopatas demonstra é que há uma 

especificidade no humano que o possibilita escapar ao orgânico, ou seja, escapar ao que 

se espera ser supostamente o lugar de um bebê encefalopata. O que a prática nos mostra 

é que um bebê pode vir a se inscrever em seu orgânico de forma muito distinta de um 

outro, desde que ele possa se haver com aquilo que concerne à sua constituição 

subjetiva. Ele pode vir a furar esse efeito de sentido que o fixa numa forma, efeito 

promovido pelo diagnóstico, como ocorre nos casos de ECI. Todavia, o que emerge 

dessa condição é uma posição de estranhamento que o deixa à deriva. Esse efeito de 

deriva se dá por conta de não se poder, em alguns casos, colocar em circulação um 

discurso que permita a diferença.  

A descrição fenomenológica de uma patologia porta um saber que se endereça a 

um outro que, ao recebê-lo, não pode fazer dele algo muito diferente do que se espera. 

Assim, supomos que haja, nessa clínica, o encontro com o real. O sujeito porta o real, 

pois em sua condição de humano, constitui-se a partir da linguagem, estrutura-se a partir 

de um campo significante que o inscreve na hiância, no lugar em que, em psicanálise, 

dizemos ser o do sujeito: “entre dois significantes”. (LACAN, 1998 [1964]) Não há um 

significante que diga o que é. Somente no lugar “entre dois significantes” se constitui o 

sujeito, e o que se obtém como resto dessa divisão é um elemento causa, ou seja, um 

objeto denominado “a”. 

Em nossa pesquisa, como já dito anteriormente, o discurso de uma patologia porta 

um saber. Esse saber torna-se, ao longo da história do sujeito, um campo onde o bebê 

fica submetido. Em Psicanálise, dizemos que o sujeito advém do campo do Outro. Mas 

esse campo é um campo submetido ao real da língua, ou seja, sujeito à falha, aos 

tropeços da língua. O campo do Outro, de onde deverá advir uma posição desejante, é 

marcado pela falta de um significante que faz furo na cadeia discursiva e promove um 

movimento. Essa falta marca um lugar que, ao mesmo tempo, possibilita dois 
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movimentos: primeiro, que novos significantes possam circular; segundo, que, ao 

mesmo tempo, esses significantes se inscrevam como aquilo que jamais poderá 

completar essa falta. No entanto, o que se inscreve é um movimento em torno da falta. 

Condição de assujeitamento do sujeito ao significante, que o coloca na posição de 

sujeito desejante. 

No campo proposto pelo saber médico, campo que advém de uma descrição onde 

o bebê deve se inscrever, promove-se um saber em que uma escrita se inscreve em um 

corpo ainda sem inscrição. Um bebê que, ao nascer, recebe um diagnóstico, sofre, de 

entrada, uma marca que não permite apagamento, uma marca concreta cheia de 

significações que não permitem interpretações. O lugar da falta na cadeia significante 

sugere um lugar para o estranhamento, para a pergunta, para a inquietação. O lugar do 

diagnóstico sugere uma certeza, um dado de realidade, o qual não pode ser esquecido. 

Uma mãe e um bebê lançados no campo da certeza de um diagnóstico podem ser 

devastados de suas posições e acometidos pelo saber autoritário de um campo que tudo 

sabe daquele que acaba de chegar. 

A apropriação da teoria e a formulação do dispositivo analítico ocorrem partindo-

se das especificidades de cada objeto de pesquisa e suas questões. Essa disposição 

orienta o trabalho do analista, que pretende compreender o funcionamento discursivo. 

Para tanto, faz-se necessário que haja uma questão, um objeto e uma teoria. A 

construção do dispositivo de análise viabiliza, por parte do analista, a construção de 

sentidos possíveis para o discurso. Pretendemos, a seguir, discorrer sobre o modo como 

construímos, através das entrevistas, o corpus da nossa pesquisa, ou seja, o corpus 

discursivo a partir do qual analisaremos quais são os protagonistas do nosso objeto de 

estudo, visando compreender, na formação discursiva em questão, seus fundamentos 

ideológicos. 

 A resistência é um conceito importante para a Análise do Discurso, pois mostra 

que as relações de força na tensão discursiva podem sempre se alterar. Dai, a questão da 

reversibilidade nas posições dos protagonistas do discurso, na tipologia proposta que 

distingue discurso autoritário, polêmico e lúdico. Nas palavras de Orlandi:  

 

“(...) E a falha é o lugar do possível. Daí a contradição: o que segrega é o 

que torna possível a ruptura do processo de individuação, de identificação, na 
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confluência da falha do Estado no processo de identificação do sujeito à 

formação discursiva (...) Na falha, ela [a ideologia] se abre em ruptura, 

onde o sujeito pode irromper com seus outros sentidos e com eles ecoar 

na história. Condição para que os sujeitos e os sentidos possam ser 

outros, “fazendo sentido do interior do não-sentido”. É a isto que chamo 

resistência.”. (ORLANDI, 2012, p. 230- 231, grifos nossos) 

 

3.2.2. Dispositivo de análise 

 

Esta pesquisa foi pensada a partir do trabalho no Centro de Estimulação Precoce 

Maria Aurora Costa (CEPMAC) e no Centro de Reabilitação Infanto-Juvenil (CRIJ), 

ambos na cidade de Niterói, RJ. Trabalho realizado entre os anos de 2001 e 2007. 

Enquanto psicóloga em equipes multidisciplinares, observei a existência, em alguns 

casos, de um empobrecimento simbólico na relação mãe-bebê, ocorrido após a 

constatação de que havia algum problema no desenvolvimento do bebê. 

Buscamos compreender as práticas discursivas que se constituem a partir de um 

diagnóstico e de um prognóstico. Com o fim de compreendermos tais práticas 

discursivas, analisaremos em que medida as marcas discursivas presentes nos discursos 

dos médicos e dos técnicos ressoam nos dizeres das mães de encefalopatas, promovendo 

efeitos de sentido. 

Num primeiro momento, recorremos à leitura de prontuários, os quais 

constituíram o corpus inicial desta pesquisa. Através deles, pudemos perceber a 

discursividade, ou seja, os efeitos de sentido produzidos pelas imagens projetadas entre 

os lugares discursivos ocupados por quem escreve nos prontuários. Analisando a 

materialidade discursiva nos prontuários, observamos o entrelaçamento de significantes 

de diferentes discursos. Isso quer dizer que aquilo que é dito pelo paciente só pode ser 

descrito quando passa a ser ressignificado pelos discursos médico e técnico, de modo a 

fazer sentido na cadeia de significantes do discurso dominante. 

Sendo assim, os prontuários são atravessados pelas imagens que os locutores 

fazem dos seus interlocutores. A antecipação do que o outro vai pensar é constituinte do 

discurso, em termos de formação imaginária. Isto quer dizer que aquilo que o 

interlocutor vai dizer constitui o próprio dizer do locutor. Locutor e interlocutor 
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encontram-se num jogo de imagens que um faz do outro, e isso terá implicações no 

movimento do discurso. A dominância de um tipo variável em termos de linguagem é 

determinante do argumento do locutor, o qual está submetido a um tipo de discurso: 

autoritário, polêmico ou lúdico. (ORLANDI, 2011) Por conta do caráter de não 

reversibilidade do discurso médico, não é possível às mães construir um saber sobre 

seus filhos a partir de seus próprios significantes, ficando, assim, aprisionadas aos 

significantes produzidos pelo discurso médico. 

Assim, recorremos a entrevistas semi-estruturadas para a constituição do corpus 

desta pesquisa, a partir do qual realizaremos a análise discursiva. 

Segundo Manzini (1990-91), o tipo de entrevista semi-estruturada possibilita a 

elaboração de respostas mais livres por parte dos entrevistados, pois estas não se 

encontrariam padronizadas, condicionadas às alternativas apresentadas pelo 

entrevistador. Esse tipo de entrevista tem a vantagem de permitir a este a realização de 

outras perguntas, suscitadas a partir das respostas produzidas pelos entrevistados. Isso 

abre a possibilidade de compreensão e de indagação concernentes a questões relevantes 

para a pesquisa e que surgem no decorrer da entrevista. 

No texto das entrevistas, está o ponto de partida de minha análise. Nesse tipo de 

análise, olha-se através do texto enquanto unidade significativa, pensando-o como 

processo de significação em que entram os elementos do contexto situacional. Desse 

modo, texto é a materialidade do discurso. Tal equivalência, porém, dá-se em níveis 

teóricos diferentes, já que discurso constitui-se como conceito teórico e metodológico, e 

texto como conceito analítico. Na Análise do Discurso, o texto é considerado como 

unidade de significação e é o lugar adequado para observar o fenômeno da linguagem. 

(ORLANDI, 2011) Um estudo linguístico das condições de produção desse texto fará 

dele um discurso. 

 

Quadro 1 

  

Tabela 1: Funcionamento discursivo (Orlandi, 2011, p. 132) 
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A partir do esquema proposto por Orlandi (idem), formularemos um outro, no 

qual descreveremos as condições de produção, delimitaremos as marcas pertinentes para 

a formação discursiva em questão, analisando o funcionamento discursivo. Tais marcas 

são definidas, por um lado, pela sua relação com a ideologia e, por outro, derivam das 

condições de produção do discurso. A análise do funcionamento discursivo nos 

permitirá analisar a tipologia e os tipos de relação que se estabelecem nas 

discursividades analisadas. 

 

Quadro 2 

Condição de 

produção 

 Funcionamento 

discursivo 
(depreensão das 

marcas linguísticas) 

 

 

Formação 

Discursiva 

 Formação 

Imaginária 

Entrevistas 

Prontuários 

 

 Contradição 

 

‘mas’ 

 

‘só que’ 

 Matrizes que 

produzem efeito 

de sentido sobre 

ECI 

 Efeitos de 

evidência nos 

discursos 

médico e 

técnico 

Tabela 2 

 

Para a construção de uma materialidade discursiva que nos viabilizasse analisar o 

tema desta pesquisa, recorremos a um tipo de roteiro de questionário proposto por 

Manzini (1990-91). Este tipo de entrevista tem por característica questionamentos 

básicos que se apoiam em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os 

questionamentos básicos dão possibilidades para que surjam novas hipóteses através da 

leitura do texto que esse instrumento constrói. Para a construção de um questionário 

para esse tipo de entrevista, recorre-se ao que Manzini denominou de roteiro com 

perguntas principais, complementadas por outras questões decorrentes das 

circunstâncias momentâneas surgidas durante as entrevistas. 

Como já foi dito acima, a partir da leitura dos prontuários, constatamos que as 

respostas dadas sofriam pregnância da posição discursiva do entrevistador. É sabido que 

uma entrevista supõe uma relação de poder, ou seja, alguém entrevista e alguém é 

entrevistado. Essa relação é assimétrica, submetida a um jogo imaginário suposto. É 

sabido também que o questionário, por si só, não traz uma verdade e não é objetivo, 
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pois, em Análise do Discurso, a linguagem é opaca, sujeita a falhas, e o sujeito é 

dividido e interpelado pela ideologia. (SOUZA, 1999) 

Na elaboração do roteiro para as entrevistas, podemos afirmar que as perguntas 

sofreram os efeitos de sentido da minha posição: aluna de mestrado que faz uma 

pesquisa e que também é uma psicanalista. Tudo isso está circulando no jogo dos 

sentidos. Diria eu, assim como Lacan, que, na posição de pesquisador, “eu não procuro, 

eu acho” (LACAN, 1998 [1964], p. 23), pois consideramos estar avisados dos efeitos da 

relação com o inconsciente. Assim, estamos numa suposição antecipada em relação a 

este, avisados de que não há discurso que não sofra os efeitos da relação intrínseca com 

o saber inconsciente. 

Foram produzidos, dessa forma, dois ‘roteiros’ de entrevistas, os quais estão em 

anexo: um para ser aplicado em mães de pacientes encefalopatas e outro a ser utilizado 

com os médicos e técnicos da equipe que acompanha o tratamento do bebê. O 

questionário a ser aplicado às mães tinha por fundamento analisar os efeitos de sentido 

produzidos pelo atravessamento de um problema que expõe o bebê a uma marca. 

Procuramos analisar, também, as marcas discursivas que se depõem como impedimento 

da constituição do campo do Outro. A construção do segundo questionário tinha por 

objetivo abrir espaço para que médicos e técnicos falassem sobre a patologia em 

questão, o diagnóstico e o prognóstico, a fim de compreendermos as condições de 

produção que constituem a prática discursiva em jogo no tratamento de bebês com 

ECInp.  

O primeiro contato com os profissionais da instituição foi com o Coordenador do 

Centro de Estudos. Esse encontro foi bastante proveitoso, visto que o mesmo se mostrou 

bastante interessado pelo tema e propôs um espaço de interlocução, ou seja, um 

momento de retorno à instituição dos resultados da pesquisa. 

No momento seguinte, quando partimos para a reunião do corpus desta pesquisa, 

deparamo-nos com algumas dificuldades. A partir da conversa com a assistente social 

do centro de estimulação precoce a quem me dirigi a fim de selecionar mães de 

pacientes portadores de ECInp, constatamos que, na verdade, havia poucos pacientes 

diagnosticados somente com ECInp. As razões para tal eram diversas. A grande maioria 

dos pacientes dos centros de tratamento de estimulação precoce apresentavam outras 

patologias. Essa constatação colocou-nos uma especificidade referida à ECInp. Como já 
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dito no primeiro capítulo, a ECInp é  

 

Uma disfunção motora, decorrente de lesões ocorridas em um encéfalo em 

desenvolvimento, levando a distúrbios de motricidade, tônus e postura, 

podendo ou não ter comprometimento cognitivo. Essas lesões ocorrem nos 

diversos estágios de maturação, surgindo antes de três anos de idade e tendo 

causa pré, peri ou pós-natais. (LIMA; FONSECA, 2004, p. 45) 

 

Assim, reforçamos o que já afirmamos: que existe uma distinção entre ECInp 

(Encefalopatia Crônica da Infância não progressiva) e PC (Paralisia Cerebral). A 

primeira constitui-se como uma lesão cerebral que acarreta comprometimentos motores. 

Devido a esses, podem advir outras limitações. Já a PC aparece como um termo 

genérico utilizado para se referir a uma gama de patologias, como, por exemplo, micro 

ou macrocefalia, síndrome de West, síndrome de Down, e ECInp. Ambas podem 

apresentar comprometimento motor, distúrbio de comportamento, déficit de atenção, 

entre outras manifestações orgânicas. No entanto, a encefalopatia se diferencia da PC 

por apresentar as limitações já descritas anteriormente, porém, estas são decorrentes 

exclusivamente de prejuízos motores. Por isso, a quantidade de pacientes que portassem 

apenas encefalopatia era reduzida, o que limitou o corpus desta pesquisa. 

Foram entrevistadas oito mães, das quais apenas quatro foram selecionadas, visto 

que as demais não apresentaram as especificidades requeridas por esta pesquisa. 

Durante as entrevistas com três das mães, foi constatado que seus filhos portavam 

outros diagnósticos que não aquele de ECInp. Uma das mães relatou que sua filha tinha 

como diagnóstico atraso neuropsicomotor e síndrome ainda desconhecida. Esta última, 

porém, trouxe uma nova informação que contribuiu de maneira significativa para esta 

pesquisa.  

É comum encontrarmos, nos centros de estimulação precoce, crianças que, até os 

três anos de idade, não têm como diagnóstico a patologia ECInp. Isso se deve ao fato de 

que todo bebê nasce organicamente prematuro, mesmo aqueles que nascem a termo, ou 

seja, no tempo previsto para uma gestação normal – que é o de 37 semanas.  Os bebês 

que nascem antes do tempo previsto são considerados prematuros, condição que requer 

um tempo maior de espera para que se possa dar o desenvolvimento neuropsicomotor 

considerado normal. Tais bebês, ou seja, os que nascem prematuros, podem não ser 
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reconhecidos como portadores de encefalopatia devido à sua prematuridade. Desse 

modo, acaba ocorrendo um “atraso” na constatação do diagnóstico.  

Essa particularidade leva a um ‘tempo de espera’ em que a mãe fica sem 

elementos para significar o que está ocorrendo com seu filho, isto é, ambos encontram-

se em um espaço de tempo em que há uma espécie de vazio simbólico privado de 

significações. Todo esse percurso inicial da pesquisa serviu-nos para fazer duas 

constatações fundamentais: a distinção entre PC e ECInp e a distinção entre Atraso 

Neuropsicomotor e ECInp.  

No que diz respeito ao número de entrevistas realizadas – quatro entrevistas com 

mães de encefalopatas, duas com neurologistas e duas com fisioterapeutas –, 

consideramos que, para a Análise do Discurso, o corpus não se delimita pelo 

quantitativo. Isso porque, na prática discursiva desses sujeitos, tanto comparecem as 

regularidades como os deslizamentos e falhas de sentidos. A escolha pelas entrevistas 

com médicos neurologistas e fisioterapeutas se deu por conta da especificidade da 

patologia em questão. Trata-se de uma lesão cerebral que ocasiona comprometimento 

motor. Interessava-nos saber o que essas práticas discursivas produziam a respeito da 

clínica com bebês encefalopatas. 

Todas as entrevistas foram realizadas no chamado CEPMAC, na cidade de Niterói, 

RJ. Estas foram realizadas a partir do dia 24 de outubro de 2012 até o dia 04 de abril de 

2013. Essas entrevistas foram gravadas e transcritas, as quais se encontram anexas nesta 

pesquisa. 

Durante as entrevistas, as mães apresentavam-se pouco à vontade. Apesar de não 

se negarem a participar, pareciam estar medindo as palavras. Respondiam apenas as 

perguntas que lhes eram endereçadas e demonstravam-se inibidas. Algumas, ao final 

das entrevistas, conseguiram esquecer do gravador e puderam falar melhor. 

No decorrer da pesquisa, percebemos também a necessidade de compreender os 

discursos que circundam a clínica com bebês portadores do diagnóstico de ECInp 

(Encefalopatia Crônica da Infância não progressiva). Por isso, fez-se imprescindível 

entrevistar os médicos neurologistas e os fisioterapeutas, isto é, especialidades que 

compõem a equipe que acompanha o tratamento dos bebês encefalopatas do CEPMAC.  

Durante as entrevistas com os técnicos, percebemos que algumas falas sugeriam 
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certa resistência devido à presença do entrevistador e ao fato de esta ser gravada, porém, 

logo que começaram a falar do trabalho, esqueceram-se do que os impedia e 

contribuíram bastante com o trabalho. 

Durante as entrevistas, estavam presentes duas fisioterapeutas, uma fonoaudióloga, 

uma terapeuta ocupacional e uma psicóloga. No entanto, somente as fisioterapeutas e 

uma terapeuta ocupacional responderam as questões, o restante da equipe manteve-se 

em silêncio. 

De todas essas entrevistas, pudemos constituir o corpus de nossa pesquisa. 

Fizemos recortes no texto das mesmas, os quais nos serviram de base para a nossa 

análise. Utilizamo-nos do conceito de recorte, tal como foi proposto inicialmente por 

Orlandi (1984), com o escopo de mostrar que, ao contrário da Linguística, a qual 

segmenta a língua, a AD recorta a superfície linguística, buscando depreender 

fragmentos de linguagem que coloquem em evidência seu funcionamento. Tais recortes 

formam um conjunto de sequências discursivas, as quais são entendidas como unidades 

analíticas – em nosso caso, fragmentos das entrevistas. Entendemos sequência 

discursiva, conforme Courtine (1989), como um fragmento que diz algo sobre o campo 

discursivo a que ela pertence. 

Até este ponto, seguindo o esquema proposto acima por nós a partir do quadro de 

Orlandi, descrevemos quais foram as nossas condições de produção. De agora em diante, 

no capítulo seguinte, daremos lugar à análise do funcionamento discursivo, buscando 

compreender as marcas tipológicas presentes nos discursos que fundamentam os dizeres 

sobre a patologia ECInp. 
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4. DIZERES EM ANÁLISES 

 

4.1.Quem fala? Quem escuta? E o que se faz com Isso? 

 

Já num primeiro ponto desta análise, traremos como questão a discursividade 

observada nos prontuários. Discursividades compreendidas como efeitos de sentido. 

Estes são produzidos a partir das imagens projetadas entre os lugares discursivos 

ocupados por aqueles que preenchem os prontuários. Assim sendo, a experiência de 

leitura dos prontuários suscitou uma questão: Quem fala e que jogos de imagens falam 

naquela escrita? Essa questão emergiu a partir da leitura dos prontuários quando 

analisamos uma materialidade discursiva que se compõe no enlaçamento de 

significantes de diferentes discursos.  

Como observamos com Clavreul (1983 [1978]), no primeiro capítulo, o discurso 

médico reduz o sentido dos diferentes dizeres do sujeito àquilo que é passível de ser 

inscrito no discurso médico, visando o estabelecimento de uma identidade e não de uma 

alteridade: o mesmo em detrimento do outro. Em outras palavras, o dizer do paciente é 

ressignificado no e pelo discurso médico, de modo a fazer sentido no campo da 

medicina. 

Essa posição, segundo esse autor, abole a pluralidade de sentidos que é 

característica do funcionamento das línguas, dando lugar à univocidade de sentido, ideal 

do código. Como efeito, tem-se a apropriação do discurso médico sobre o discurso do 

sujeito. Foi a partir dessa visada, e imersa na constatação de uma rigidez na forma 

protocolar da materialidade discursiva dos prontuários, que foi possível delinear a 

necessidade de abrir mão do já dito para escutar, em entrevistas, o discurso materno e 

recolher o frescor do discurso do sujeito. O que é dito só pode ser escutado por aquele 

que fala.  

Nos prontuários, estão descritos os momentos de chegada do paciente numa 

instituição de reabilitação e as evoluções no tratamento até sua saída, seu desligamento, 

o qual se dá por abandono, por constatação de um limite do tratamento ou, ainda, 

porque o paciente alcançou a idade a partir da qual a instituição não pode mais acolhê-lo.  

A construção dessa clínica é pautada no discurso médico. Os profissionais que ali estão 
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praticam técnicas reabilitadoras e investem na organização social, psíquica e corporal. 

Sobre a questão da técnica, Pêcheux (2008) diz: 

 

Um grande número de técnicas materiais (todas as que visam produzir 

transformações físicas ou biofísicas) por oposição às técnicas de adivinhação 

e de interpretação... têm que ver com o real: trata-se de encontrar, com ou 

sem a ajuda das ciências da natureza, os meios de obter um resultado que tire 

partido da forma a mais eficaz possível (isto é, levando em conta a 

esgotabilidade da natureza) dos processos naturais, para instrumentalizá-los, 

dirigi-los em direção aos efeitos procurados. 

(...) 

A esta série vem se juntar a multiplicidade das “técnicas” de gestão 

social dos indivíduos: marcá-los, identificá-los, classificá-los, compará-

los, colocá-los em ordem, em colunas, em tabelas, reuni-los e separá-los 

segundo critérios definidos, a fim de colocá-los no trabalho, a fim de 

instruí-los, de fazê-los sonhar ou delirar, de protegê-los e de vigiá-los, de 

levá-los à guerra e de lhes fazer filhos. (PÊCHEUX, 2008, p. 30, grifos 

nossos) 

 

Isso quer dizer que a ciência procura classificar o objeto, no sentido cartesiano, 

para identificá-lo, utilizando-se de critérios preestabelecidos e definidos como próprios 

para a construção do objeto em questão, a fim de colocá-lo no trabalho, inseri-lo no 

processo produtivo. 

Isso nos permite pensar o que perpassa o discurso constituidor de técnicas e 

práticas e, mais especificamente, pensar o que há no discurso das técnicas e práticas de 

reabilitação de pacientes portadores de encefalopatia. Podemos pensar, assim: Onde se 

inscreve esse saber? Mais uma vez, trazemos Pêcheux (2008), em seus comentários 

sobre espaços detentores de saber: 

 

Esses espaços - através dos quais se encontram estabelecidos (enquanto 

agentes e garantia dessas últimas operações) detentores de saber, 

especialistas e responsáveis de diversas ordens - repousam, em seu 

funcionamento discursivo interno, sobre uma proibição de interpretação, 

implicando o uso regulado de proposições lógicas (Verdadeiro ou Falso) com 

interrogações disjuntivas (“o estado de coisas” é A ou não-A?) e, 

correlativamente, a recusa de certas marcas de distância discursiva do tipo 

“em certo sentido”, “se se desejar”, “se podemos dizer”, “em um grau 

extremo”, “dizendo mais propriamente”, etc... 
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(...) 

Nesses espaços discursivos (que mais acima designamos como 

“logicamente estabilizados”) supõe-se que todo sujeito falante sabe do 

que se fala, porque todo enunciado produzido nesses espaços reflete 

propriedades estruturais independentes de enunciação: essas propriedades se 

inscrevem, transparentemente, em uma descrição adequada do universo (tal 

que este universo é tomado discursivamente nesses espaços). (PÊCHEUX, 

2008 p.30-31, grifos nossos) 

 

 

Desse modo, verificamos que, no discurso médico-científico, não há espaço para 

proposições, para dúvidas. As coisas configuram-se como A ou não-A. Encontramo-nos, 

assim, diante de um saber estabelecido por especialistas, um discurso fechado, no qual 

não se permitem interpretações, no qual nem o que é subjetivo nem o que é da ordem do 

deslizamento dos sentidos pode entrar.  

A partir da leitura de Pêcheux, não podemos nos furtar a refletir sobre o discurso 

descrito nessas avaliações. Do nosso ponto de vista, os discursos vigentes nesses 

prontuários, considerados aqui como espaços discursivos, são construídos a partir das 

imagens que o locutor faz do seu interlocutor, colocando em movimento o mecanismo 

do funcionamento discursivo em jogo nos discursos médico e técnico. 

Vejamos o recorte de uma triagem, do prontuário 1, preenchido pelo setor de 

psicologia. Através dele, podemos verificar as SDS recortadas, a partir das quais 

poderemos dialogar com essa questão: 

 

SD1: “A mãe relata que nunca achou o caso do seu filho tão grave quanto 

os médicos diziam. Diziam que ele talvez não andasse, não falasse e que teria 

convulsões constantemente.” Diz: “agora ele faz tudo o que o médico disse 

que não faria, eu sempre acreditei que fosse possível (SIC)”. (prontuário 1, 

grifos nossos) 

 

SD2: “Mãe diz que, quando está calor, leva-o à lagoa de (...). Gosta de ver 

TV. Costuma dormir à tarde”. (prontuário 1) 

 

SD3: “D. espera que o filho ande, declara ser este o seu maior sonho”. 

(prontuário1) 
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SD4: “Mãe volta a falar que não aceita ele ser uma criança especial. 

Prefere achar que têm crianças pior e que um dia ele vai melhorar e conseguir 

andar”. (prontuário1, grifos nossos) 

 

SD5: “Mãe deverá ser acompanhada no grupo de acolhimento e 

individualmente, objetivando trabalhar sua rejeição em relação ao 

problema do filho”. (prontuário 1, grifos nossos) 

 

É interessante pensarmos que imagem o locutor faz de seu interlocutor quando se 

endereça a este através de uma prática discursiva. Estamos inscritos numa posição 

discursiva quando fazemos a leitura dos dizeres de um outro. A prática discursiva nos 

remete a um determinado tipo de discurso. Dessa maneira, poderíamos pensar porque, 

ao escutar o relato da mãe, a seguir, a imagem que o terapeuta faz da mãe do paciente 

encefalopata é a de que esta rejeita o problema do filho, propondo, como primeiro 

objetivo de trabalho, discutir tal “rejeição”.  

Nas SDS  de 1 a 4, podemos observar, na fala da mãe, que ela sempre acreditou 

que a doença do filho não era um caso tão grave, deveria haver casos piores e não 

aceitou que ele fosse considerado, a partir disso, um caso especial. Nesse sentido, de 

onde surgiu o significante “rejeição” da doença na SD5? A imagem que a mãe faz do 

filho parece não ser a mesma imagem que a equipe de terapeutas e os médicos fazem 

dele. Há um conflito no imaginário desses protagonistas que os fazem confrontar-se 

num jogo de poder que visa estabelecer quem dará as regras do jogo. O saber médico e 

técnico precisa estabelecer um diálogo com a mãe e com a família a fim de possibilitar a 

‘evolução’ de efeitos no tratamento. No entanto, para que isso ocorra, o médico, com 

seu poder de conhecimento, e o técnico, com seu saber fazer, constroem uma prática 

clínica num discurso autoritário que não possibilita dialogar com outros discursos – 

polêmico e lúdico –, fazendo valer, assim, a relação de força em que se mantém 

hierarquicamente dominantes. Como vimos, o discurso polêmico permite a 

reversibilidade, mas com algumas condições. No caso em consideração, o discurso 

polêmico é recusado porque colocaria em questão a irreversibilidade do discurso 

médico.  

O paciente do prontuário 1 iniciou seu tratamento na Centro de Estimulação 
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Precoce Maria Aurora Costa (CEPMAC) aos dois anos. Ele nasceu em 1996 e, hoje, aos 

dezoito anos, ele está em processo de desligamento do setor de Reabilitação Infanto 

Juvenil (CRIJ). Durante a coleta de dados, pudemos observar uma avaliação da equipe 

do CRIJ, em que esta reavalia as condições gerais do paciente para encaminhá-lo a 

outros serviços, pois o mesmo ainda necessita de cuidados fisioterápicos devido à sua 

condição de cadeirante. Sua encefalopatia impôs-lhe maior dificuldade nos membros 

inferiores e, por esse motivo, ele não anda. Durante a avaliação, o paciente disse à 

terapeuta: “Hoje estou muito feliz. Com meu dinheiro, paguei a conta de luz. Eu ajudo a 

meus pais.” (SIC). E conversava animadamente com seus terapeutas, contando-lhes de 

seu lugar na família, enquanto os mesmos, ocupados com seus ofícios, pareciam não 

escutar o lugar desta fala. E, enquanto o paciente falava sobre seus afazeres e obrigações 

cotidianas, o interrompiam dizendo a ele que deveria se posturar corretamente, 

questionavam o uso de suas órteses e próteses e se inquietavam com sua “desimplicação” 

em seguir as indicações terapêuticas.  

A observação desse fragmento do prontuário relativo à fala de um paciente 

aguçou nosso interesse em fazer entrevistas, pois supomos que, a partir destas, teríamos 

acesso a outros efeitos de sentido no que se refere ao que podemos depreender de cada 

caso relacionado à patologia ECInp. Relacionamos, em seguida, outros passos que 

demos em nossa pesquisa: 

1) Entrevistamos as mães de crianças encefalopatas do CEPMAC; 

2) Tendo em vista as análises das entrevistas, buscamos as marcas discursivas 

que significam o lugar do sujeito no discurso, correlacionando o relato 

imediato das entrevistas e as informações já obtidas em prontuário. 

O objetivo desta etapa do trabalho é analisar, com o maior rigor possível, a 

materialidade dos discursos, as formações imaginárias que as compõem e colocá-las em 

questão. 

 Na busca pelo desenvolvimento mais amplo das questões concernentes a este 

estudo é que buscamos compreender os efeitos dos discursos na constituição subjetiva e 

os efeitos que promovem no entorno do bebê. Como foi dito no segundo capítulo desta 

pesquisa, o lugar do Outro na constituição do sujeito é determinante para o advir do 

sujeito. A relevância da instituição do imaginário, isto é, a antecipação de imagens, 
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antecipação que emerge do narcisismo dos pais, denominado por Freud (2010 [1914]) 

de narcisismo primário, necessita articular-se ao simbólico deste Outro que enlaçará o 

bebê, inserindo-o em um campo simbólico em que o desejo será tomado como desejo do 

Outro. O caso do prontuário 1 coloca-nos a materialidade discursiva do discurso 

materno e seus efeitos na constituição do sujeito.  

Para ressaltar a relevância do discurso materno na constituição do sujeito, faz-se 

necessária a descrição do recorte de outro prontuário, pertencente a um paciente do sexo 

feminino, nascida no ano de 1996. O relato seguinte foi colhido na triagem de 

psicologia, sobre o histórico gestacional: 

 

 

SD6: “Gravidez não planejada. Mãe não usa preservativos e nem 

anticoncepcional. Relata que a gravidez foi desejada. Fez pré-natal a partir 

do primeiro mês. Durante a gravidez teve infecção urinária. Primeiro exame 

acusou toxoplasmose e o segundo exame deu resultado negativo”. (prontuário 

2, grifos nossos) 

 

SD7: “Nascimento: nasceu de nove meses e de parto normal. Nasceu após 

doze horas de trabalho de parto. Não nasceu cianótica e chorou ao 

nascer. Recebeu alta junto à mãe”. (prontuário 2, grifos nossos). 

 

SD8: Diagnóstico: ECI + Epilepsia + Disfasia. (prontuário 2, grifos nossos) 

 

SD9: “...mãe diz que ela [a filha] tem medo, que tem levado muito susto e 

que logo depois faz crises convulsivas”. (prontuário 2, grifos nossos) 

 

SD10: “mãe relata que não se desliga da filha, nem por um segundo. 

Canta o tempo todo. Diz: “Fico chamando X”. (prontuário 2, grifos nossos) 

 

SD11: “falou muito de sua própria insegurança e do quanto fica 

desesperada quando vê a filha chorando. Precisa estar presente, estar por 

perto”. (prontuário 2, grifos nossos) 

 

SD12: “Ao falar do medo da filha, fala também de seus próprios medos e 

de como isso pode estar prejudicando a filha”. (prontuário 2, grifos nossos) 
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De acordo com os fragmentos das entrevistas acima, podemos considerar a 

dificuldade que essa mãe tinha em separar-se da filha, como podemos constatar nas 

SDS10 e 11. Nas SDS 9 e 12, encontramos, em sua fala, uma indistinção entre o que lhe 

é próprio, seu medo, o que diz prejudicar a filha, e o medo que a própria filha sente, o 

que, segundo ela [a mãe], a faz convulsionar. Nas SDS 6, 7 e 8, a mãe traz em sua fala 

fragmentos que revelam um dizer contraditório, como: “gravidez não planejada” 

versus “gravidez desejada”; “nasceu de nove meses e de parto normal”/ “recebeu alta 

junto à mãe” versus “nasceu após doze horas de trabalho de parto”/ “não nasceu 

cianótica e chorou ao nascer. Esses fragmentos demonstram a contradição no dizer da 

mãe, pois esta diz desejar o que não planejou e, além disso, descrevendo como normal 

todo o histórico, do nascimento à alta, põe-se em contradição ao fazer referência a um 

trabalho de parto que durou doze horas, fato que se contrapõe ao seu dizer anterior.  

A paciente do prontuário 2 tem um histórico longo nessa instituição. Chegou ao 

setor do CEPMAC ainda muito pequena, e deu prosseguimento ao seu tratamento no 

Centro de Reabilitação Infanto Juvenil (CRIJ) aos nove anos. Foi atendida no setor do 

Centro de Estimulação Precoce Maria Aurora Costa (CEPMAC), no serviço de 

psicologia. Em seu prontuário, encontramos descritas intervenções cujo objetivo seria 

tentar causar alguma modificação em suas atitudes para com a filha, visto sua 

insistência em levar a filha no colo, em infantilizá-la, não favorecendo, assim, seu 

desenvolvimento. 

Pelo relato no prontuário, podemos constatar que, no decorrer de seu tratamento, a 

paciente foi encaminhada para o setor de psicologia num momento em que a equipe da 

instituição começa a ponderar uma intervenção mais efetiva desse setor, já que a 

paciente vinha apresentando problemas graves relacionados à alimentação, os quais 

comprometiam sua condição física. A questão principal relatada em reunião da equipe 

constituída para o ‘estudo do caso’: contavam, nesse momento, com a impotência de 

seus saberes em fazê-la comer.  

Nos prontuários, começam a comparecer descrições de agravamento em seu 

quadro patológico e de dúvidas acerca de seu diagnóstico. Nos relatos que os 

profissionais fazem da mãe, sempre se encontram significantes como atenta, obediente, 

receptiva às recomendações terapêuticas. Os terapeutas a descrevem como “excelente 
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mãe”, “participativa” e “facilitadora”. Nesse caso, não comparecem questões de 

desacordo. Há descrição de consenso entre paciente, família, terapeutas e médicos. 

No entanto, no caso do prontuário 1, há uma causa em jogo. Desde sua entrada na 

instituição, há uma interrogação, há algo que não se acerta. Os discursos não se fundem. 

Médicos, terapeutas, família e paciente não falam a mesma língua, ou seja, não 

comungam de um mesmo signo. O particular de cada um está na cena, o que sugere o 

lugar do significante de uma cadeia discursiva operando. 

No caso do prontuário 2, as circunstâncias foram bastante distintas se comparadas 

às do paciente do prontuário 1. O trabalho com o setor de psicologia foi intensificado e 

paciente e mãe passaram a ser atendidos no ambulatório de psicologia. Há relatos de 

atendimento individual de ambos durante algum tempo. No entanto, após alguns meses 

de tratamento, a mãe comunica à instituição que precisa parar o tratamento, pois a filha 

estava sem transporte. O transporte municipal que as levava à instituição duas vezes por 

semana havia sido retirado e a mãe não tinha como trazer a filha. Sendo assim, esta foi 

retirada da instituição pela mãe, inviabilizando a continuidade do tratamento. Em relatos 

descritos no prontuário, encontramos discussões em reuniões de equipe em que se 

questiona tal dificuldade. No entanto, não há descrição de uma ‘solução’ para se 

reverter a situação. Alguns meses após sua saída da instituição, a assistente social da 

equipe relata ter sido procurada pela mãe, através de uma ligação, com a finalidade de 

informar à instituição a morte da filha. 

Nos dois casos citados, podemos trabalhar algumas questões pertinentes a este 

estudo. No primeiro caso, a mãe está arredia ao saber instituído. Nos relatos que 

constam nos prontuários, faz-se referência à mãe como sendo distante da equipe. Quem 

levava o filho aos atendimentos era o pai, pois aquela precisava trabalhar e não tinha 

tempo. Nos relatos de suas ações, porém, ouvimos o quanto ela acreditava no filho e 

desacreditava o que se dizia da patologia que ele portava, questionava o que estava 

instituído pelo diagnóstico (ECI). Há um distanciamento dessa mãe em relação a uma 

fala/ação produzida(s) pelo saber médico que se faz efetivar pelas técnicas 

reabilitadoras. Ela parece dizer que sabe algo sobre o filho que qualquer outro não sabe. 

Ela sabe dele. E o resultado disso é um rapaz encefalopata dizendo poder pagar algo 

com o que é seu (caso do prontuário 1), isto é, o dinheiro que o rapaz diz ter usado para 

pagar a luz é concedido pelo governo aos pais como um benefício, devido à condição de 
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deficiência do portador de ECI. 

No que se refere ao segundo caso, nos relatos da mãe, o que ouvimos é medo. O 

medo do barulho, do movimento, medo de se afastar da filha. Sendo assim, o que há é a 

presença constante. Essa mãe não abre mão de estar com a filha. 

É bastante relevante pensarmos que, nos dois casos, temos relatos de duas 

situações bastante distintas no que se refere à relação da mãe com seu filho, à relação 

destes com o saber médico e técnico no que diz respeito ao tratamento da patologia. 

Essa distinção destaca-se por uma posição diferenciada da mãe do prontuário 1 frente ao 

que ela própria pensa e frente ao modo como vê e diz de seu filho. Não se mostrava 

passiva, questionava e denunciava os furos que apareciam nas falas premonitórias dos 

médicos. Incluía a vida do filho na rotina familiar e esperava algo dele: desejava que ele 

andasse – como descrito na SD3. Esse filho estava incluído em sua relação com o 

desejo.  

Todavia, o que é relatado pela equipe sobre a posição da mãe (prontuário 1) é que 

esta rejeitava o problema do filho, como podemos ler na SD5. Parece que o objetivo 

terapêutico que a equipe traçou para o caso visava a inclusão da mãe em um trabalho de 

aceitação do problema do filho. Todo o relato feito pelo setor de psicologia visava 

descrever as atitudes da mãe com seu filho como atos de rejeição à ‘realidade’ da 

patologia que o filho portava, como podemos ler nos relatos das SDS 1 a 4. Essa leitura 

é bastante compreensiva se a tomarmos como efeito de sentido produzido pelo 

atravessamento discursivo que a terapêutica sofre com relação ao discurso médico. Os 

signos (de uma doença) são transformados em significantes pelo discurso médico. São 

esses significantes, portanto, que migram para o discurso técnico a fim de promover 

uma intervenção que produza efeito, constituindo, assim, uma prática discursiva.  

No entanto, como afirma Pêcheux (2008), as técnicas por meio das quais se 

pretende produzir  transformações físicas ou biofísicas precisam considerar a 

probabilidade do caráter real dos processos naturais e, além disso, abrir mão da tentativa 

de criar múltiplas técnicas materiais em oposição às técnicas de adivinhação e de 

interpretação. Isso quer dizer que não se permite que a fala do sujeito atravesse, isto é, 

fure suas intervenções, questionando o saber científico e, portanto, a verdade produzida 

pelo discurso médico. 
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4.2.Do saber à verdade do sujeito: constituição do sujeito nas práticas discursivas  

 

No início deste trabalho, nos deparamos com algumas questões pertinentes, dentre 

as quais uma se destacou a partir da construção do corpus. Como dissemos 

anteriormente, nos deparamos com a necessidade de buscar, através de entrevistas, uma 

materialidade discursiva o mais livre possível do atravessamento subjetivo dos vários 

outros discursos que perpassaram a escrita dos prontuários. 

Constatamos que a escrita dos prontuários é perpassada por saberes do sujeito que 

lê o texto produzido pelo entrevistado. No decorrer da pesquisa, o peso desse 

atravessamento fez valer a posição de que, para escutarmos algo do que está instituído 

nos discursos que provocam efeitos na constituição do sujeito, precisamos recorrer às 

entrevistas. 

Essa experiência de leitura trouxe-nos a realidade com que esse próprio estudo 

vem buscando se deparar. O que é descrito, dito ou lido a partir do dizer de um outro é 

sempre marcado pelos significantes daquele que faz a leitura. Consideramos, desse 

modo, que não há transparência no dito, isto é, o significante porta, como nos instrui 

Lacan, a característica de não poder ser jamais representado se não por um outro 

significante. É no contexto do dizer que se inscrevem a materialidade discursiva, as 

marcas discursivas, seus efeitos na constituição subjetiva. Para tanto, através da Análise 

do Discurso, pensamos as formações imaginárias que perpassam o discurso médico, 

técnico e materno, considerando, assim, que efeitos de sentido produzem as formações 

imaginárias nesses discursos. 

 Há uma especificidade na relação das mães com seus bebês: desde o nascimento, 

vivem um constante atravessamento de falas dos mais diversos saberes. Devido às 

circunstâncias, ou seja, às intercorrências e aos problemas surgidos após o nascimento, 

os quais colocam em risco a vida do bebê, são necessárias intervenções médicas e 

terapêuticas que, muitas vezes, impedem o estreitamento do vínculo entre mãe e bebê. 

Vínculo este, considerado numa leitura psicanalítica, fundante para a constituição do 

sujeito, pois é a partir do estabelecimento desse vinculo que o infans poderá ser capaz 

de se inscrever num corpo constituído como um corpo de linguagem, portanto, um 
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corpo assujeitado aos efeitos do significante. Isso está de acordo com o que lemos no 

tão citado aforisma lacaniano: o inconsciente estruturado como uma linguagem. 

(LACAN, 1998 [1964]) 

Para realizarmos a análise do funcionamento discursivo em jogo na materialidade 

discursiva recortada do corpus desta pesquisa, vamos continuar trabalhando com a 

noção de formação imaginária, tal como proposto por Orlandi (2010). 

A partir do momento em que mãe e bebê se inserem, devido às intercorrências 

sofridas por este, num conjunto de práticas e intervenções médico-terapêuticas, se 

estabelecem em um contexto imediato onde domina um saber próprio à formação 

discursiva da medicina, isto é, passam a circular num lugar de onde emergem, como nos 

diz Clavreul (1983 [1978]), significantes referidos ao discurso cientificista, o qual 

constitui formações imaginárias acerca do tratamento devido a um bebê que necessita de 

cuidados médicos. Tudo aquilo que se possa dizer sobre esse bebê, enquanto algo que é 

considerado como subjetivo pelo discurso cientificista, porque é algo instintivo, é 

desconsiderado. Assim, o paciente é visto a partir da ótica de uma formação imaginária, 

através da qual o locutor projeta uma imagem do seu interlocutor, uma imagem que o 

locutor faz da imagem que o interlocutor faz dele e da imagem que este faz do objeto do 

discurso, como já foi discutido acima. Temos, desse modo, como protagonistas desse 

jogo de imagens, as posições sujeito médico, técnico e mãe, e, como objeto do discurso, 

o bebê. As palavras mudam de sentido de acordo com a posição do sujeito no discurso. 

Nas entrevistas a seguir, buscamos compreender os efeitos de sentido produzidos acerca 

do objeto do discurso, isto é, o bebê, para explicar os processos de significação e, por 

sua vez, contemplar outros sentidos. 

Desde os primeiros momentos de vida do bebê, este e sua mãe passam por uma 

intensa experiência de encontros e desencontros. A hora do nascimento torna-se uma 

hora bastante difícil para ambos devido às intercorrências que o bebê sofre no parto e/ou 

no pós-parto. 

As mães entrevistadas em nossa pesquisa são, hoje, mães de pacientes do Centro 

de Estimulação Precoce Maria Aurora Costa (CEPMAC). A maioria das crianças tem 

idade entre 1 e 4 anos. O tratamento permanente desses bebês faz parte, também, da 

rotina diária das mães que, desde muito cedo, se endereçam ao centro e buscam alcançar 

um objetivo: a cura dos seus filhos. 

Consideraremos, assim, as sequencias discursivas recortadas a partir das 

entrevistas com as mães. A primeira questão da entrevista foi a seguinte: “Como foi a 
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gravidez?”. 

Buscamos observar, nas respostas das mães, se havia alguma regularidade na 

maneira de responder, de significar, dos dizeres médicos, bem como buscamos verificar 

como elas significavam seus bebês. Ou seja, nos dizeres das mães, algo se repetia? 

Assim, organizamos quadros em que, na coluna da esquerda, colocamos o que aparece 

como regularidade e, nas colunas seguintes, registramos as SDS em que se expressam tal 

regularidade. 

Com base no quadro de regularidades seguinte, ao qual denominamos 

‘Normalidade versus Anormalidade’, aproveitamos para lembrar, a discussão do 

primeiro capítulo, a qual girava em torno do Canguilhem (2011), em quem nos 

apoiamos para considerar que o ‘normal’ e o ‘anormal’ são descrições estabelecidas por 

uma normatividade questionável, já que esses estados são perpassados pela condição 

intransitiva do sujeito. Este demanda sempre um complemento por ter uma essência 

intervalar, evanescente e ser sujeito a falhas e a equívocos. 

 

Quadro 1: Normalidade versus Anormalidade 

Regularidade Entrevistas Constatação da 

normalidade 

Acontecimentos 

contraditórios à normal 

 

NORMAL 

 

Entrevista 1 

 

“A médica disse que era 

normal, nada demais” 

SD13a (22/10/12) 

 

“tive aborrecimentos em 

casa” SD13b (22/10/12) 

 

“briga com o marido” 

SD13c (22/10/12) 

 

“nunca agressão física, mas 

verbal” SD13d (22/10/12) 

 

“ficava chorando, meu nariz 

ficava sangrando” SD13e 

(22/10/12) 

  

Entrevista 2 

 

“As ultrassonografias... 

tudo normal.” SD14a 

 

“Eu não sentia nada.” 

SD14b 

  

Entrevista 3 

 

“Falei com a doutora e 

ela me falou que era 

normal.” SD15a 

 

“E foi tranquila, não teve 

problema nenhum. Nenhum 

problema de saúde.” SD15b 

(26/10/12) 
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(26/10/12)  

“Tive alguns cuidados, 

porque a gravidez de 

gêmeos é mais complicada, 

mas foi tudo bem.” SD15c 

(26/10/12) 

  

Entrevista 4 

 

“eu não sentia nada.” 

SD16a (29/10/12) 

 

 

 

“Só deu tempo de ir duas 

vezes. Na terceira vez que 

eu ia, pra poder buscar um 

remédio” SD16b (29/10/12) 

“Eu estava com infecção de 

urina...” SD16c (29/10/12) 

“Aí não teve tempo de eu 

tratar essa infecção.” SD16d 

(29/10/12) 

 

As respostas dadas apresentam um deslocamento entre os termos: ‘nada’ e 

‘normal’, ‘desejada’, ‘planejada’ e ‘tranquila’. Os termos ‘nada’ e ‘normal’ parecem vir 

a responder a uma outra questão que não está colocada na pergunta, mas que parece 

estar pressuposta no modo como as mães respondem. O que você teve na gravidez? 

Ficou doente? Fez alguma coisa que tenha comprometido a saúde do bebê? Essas 

questões parecem estar na memória discursiva dessas mães que, em suas respostas, 

apontam para um retorno a um mesmo espaço do dizer, isto é, suas formulações se 

referem a um mesmo dizer e produzem respostas que advêm de perguntas estabilizadas 

no interdiscurso, modo como elas significavam a pergunta ‘Como foi a gravidez?’. 

A primeira questão fez comparecer uma memória discursiva que torna possível 

que as respostas dadas ganhem outra dimensão, ou seja, se refiram a outros sentidos. As 

respostas das mães reportam a uma significância relacionada aos discursos médico e 

técnico.  

Para retomar Canguilhem (2011), normal é “aquilo que é como deve ser; e é 

normal no sentido mais usual da palavra, que se encontra em maior parte dos casos de 

uma espécie determinada ou o que constitui a média ou o módulo de uma característica 

mensurável”. (CANGUILHEM, 2011, p. 79) No entanto, o adjetivo ‘normal’ se 

contrapõe, durante as entrevistas, a uma série de elementos que indicam mal-estar na 

gravidez. Isso nos faz questionar o uso desse termo. Uma observação mais atenta das 

entrevistas nos permitiu pensar que o termo ‘normal’ estaria parafraseando o dizer 

médico, mas esse estado de normalidade não se ratifica na descrição dos fatos que 

antecederam o parto. No quadro acima, observam-se pequenos fragmentos das 
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entrevistas que apontam a contradição existente no dizer das mães entrevistadas. Ao 

serem questionadas sobre como foi a gravidez, o adjetivo ‘normal’ aparece em suas 

falas. No entanto, falam acerca da gravidez, do parto, do nascimento e do tratamento de 

seus filhos, colocando em questão o que estão chamando de ‘normal’. Para 

compreendermos os efeitos de sentido produzidos pelas marcas de contradição presentes 

nos dizeres das mães, é preciso pensar que ‘normal’ é um termo utilizado pelo discurso 

médico e técnico para padronizar, classificar e categorizar as doenças e seus respectivos 

doentes.  

Discursivamente, podemos colocar a seguinte questão: o que essas mães estão 

significando como ‘normal’, se, ao descreverem o período da gestação, relatam algumas 

intercorrências, como: pressão alta, sangramento de nariz e falta de ar, crises conjugais e 

subjetivas na gravidez e no parto?  

Como resposta à segunda questão da entrevista – “Como foi o parto?” –, 

encontram-se os seguintes enunciados:  

 

Quadro 2 – Natureza versus Cultura médica 

Regularidades Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

 

‘FOI...X’  

  

“O parto do meu 

outro filho tinha 

que ser cesárea, 

porque tinha que 

ser cesárea, só 

que neste, 

forçaram o 

parto normal 

por causa da 

pressão alta.” 

SD17 (22/10/12) 

  

“Foi marcado. S” 

SD18a 

“Então eu marquei. 

Eu queria que fosse 

normal, só que meu 

esposo achou 

perigoso e (…) 

optei logo pela 

cesariana. Ia pagar 

mesmo... aí tudo foi 

tudo marcado 

certinho. Já fui 

mesmo já sabendo, 

não senti nada. Na 

hora do nascimento 

foi tudo normal.” 

SD18b 

(26/10/12) 

 

“Eu estava tranquila. 

Até então não sabia 

que a outra tinha 

falecido. Na hora que 

ela faleceu, (...). Mas 

eu não entendi isso 

não... Eu não fiz nada 

que comprometesse, 

entendeu? Ela 

faleceu. A doutora 

falou que o parto de 

gêmeos é complicado 

e que sempre 

acontece alguma 

coisa. Foi tranquila 

a gravidez foi 

tranquila.” SD19a 

“Na hora do parto, foi 

tranquilo também.” 

SD19b (26/10/12) 

  

“Foi bom.” 

SD22a 

“Só que foi 

bem rápido.” 

SD20b 

“Aí, foi... foi 

a maior 

ideia... eles 

tiraram ela, 

me 

costuraram, 

aí me 

colocaram no 

quarto, aí eu 

fiquei assim.” 

SD20c 

(29/10/12) 
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 No discurso médico-científico, como já foi discutido, dificilmente há 

reversibilidade. Nos casos analisados, o saber das mães sobre seus filhos encefalopatas é 

descartado pelos médicos como algo instintivo. Desse modo, os médicos veem os 

pacientes como os que falam, mas não sabem o que dizem, pois falam de seus sintomas 

a partir de signos que não são os signos referidos à cadeia significante do discurso 

médico. Sendo assim, o saber das mães, enquanto algo considerado instintivo, está 

ligado à natureza. O saber científico, do ponto de vista da Medicina, ao contrário, 

enquanto um saber que institui a clínica médico-terapêutica, está ligado ao 

conhecimento que promove um saber que institui uma cultura que, nesse quadro, 

chamamos de cultura médica.  

O segundo quadro demonstra que a hora do parto é descrita por um deslocamento 

de enunciados: ‘forçaram parto normal’, ‘foi marcado’, ‘foi tranquilo’ e ‘foi bom’. Esse 

deslocamento sugere em que condições se deu o parto.  Os termos ‘forçaram’ e ‘foi’ 

sugerem ação. O primeiro sugere que ‘forçaram’, mas quem forçou? ‘Eles forçaram o 

parto’? ‘Os médicos forçaram o parto normal’? O termo ‘forçaram’ sugere uma 

acusação dirigida à ação dos médicos na hora do parto. No entanto, a mãe não faz essa 

acusação claramente. Ela diz ter estado no hospital algumas vezes e que lhe disseram 

para aguardar em casa porque ela não estava pronta. Esse é o relato de uma das mães 

diante do que ocorreu com o seu bebê: sofreu uma asfixia neonatal, ficou internado em 

UTI por 26 dias e teve o diagnóstico de paralisia cerebral, ou seja, teve consequências. 

Dessa forma, pode-se escutar que a fala dessa mãe parece querer dizer algo de forma a 

implicar a ação dos médicos em razão da lesão cerebral do filho. Mas por que ela não 

poderia dizer isso mais claramente? O que a impediria de questionar, de interrogar o que 

aconteceu com seu bebê? Ela estaria temendo alguma coisa?   

A construção verbal “foi...X”, que se encontra nas entrevistas, para além de ser 

uma mera retomada da pergunta, remete à ideia de alguma coisa que deixou de ser; foi, 

mas não é mais. Essa expressão é bastante conhecida. Quando se quer dizer de algo que 

já era, que existia ou que se pretendia dizer, mas não se disse, foi, e hoje não mais existe 

da mesma forma ou simplesmente acabou. Os enunciados iniciados com a construção 

verbal “foi...X” parecem dizer: “foi marcado, tudo previsto, agora não é mais”; “foi 

tranquilo, tudo como previsto, mas agora não mais”; “foi bom, mas depois...”. Tais 

enunciados ressaltam que algo foi e que agora não é mais. 

Na hora do parto, a mãe se defronta com uma situação não esperada. Um tempo 
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de angústia frente ao confronto com o desconhecido, isto é, diante da constatação de que 

há problemas com seu filho. O bebê nasce em circunstâncias de sofrimento, em que há 

um grande risco de morte. Tal nascimento é marcado por um acontecimento que 

surpreende os protagonistas da cena. Os pais ou, algumas vezes, apenas a mãe, se veem 

frente ao real do acontecimento de uma intercorrência que compromete a vida do bebê. 

É comum escutarmos, nos relatos das mães, momentos de angústia pelo silêncio e pela 

espera de notícias sobre o bebê. Dizem: ‘Ele chorou fraquinho.’; ‘Eu só o vi quando 

nasceu, estava roxinho e chorou pouco, depois levaram ele.’; ‘Fiquei no corredor 

esperando que me levassem pro quarto, mas ninguém dizia o que estava acontecendo.’. 

Retomando algumas questões pertinentes à nossa pesquisa, questões discutidas 

acima, nos recortes do quadro 1, analisamos os efeitos de sentido produzidos pelo 

emprego do termo ‘normal’, o qual aponta para uma contradição no discurso médico. 

Nas SDS 13 a 16, as mães referem-se a uma pretensa normalidade no que diz respeito à 

gestação, normalidade esta que se torna questionável devido às intercorrências relatadas 

em sua história gestacional. O significante ‘normal’ parece apontar para uma memória 

discursiva que chega a essas mães por meio dos médicos. Dessa maneira, estas parecem 

tentar entrar na cadeia de significantes do discurso médico, tentando forjar uma 

normalidade que, na verdade, não houve. 

De acordo com a discussão proposta no primeiro capítulo desta pesquisa, o 

médico comunica ao paciente o que está acontecendo com o corpo deste. O paciente, a 

partir desse momento, está desautorizado a fazer qualquer interpretação acerca da sua 

própria condição, já que, para o médico, o paciente desconhece os significantes eleitos 

pelo discurso médico para descrever qualquer acontecimento no corpo. 

No quadro 2, descrevemos enunciados que portavam a regularidade de um termo 

que contrapõe algo esperado e o que se deu de fato, ou seja, o nascimento de um bebê 

com comprometimentos. Mais uma vez, aparece o significante ‘normal’, marcando uma 

contradição entre o que até então era ‘normal’, isto é, o tempo anterior ao parto, e o que 

ocorreu durante e após o parto. É nesse instante que se introduzem os protagonistas 

(mãe e bebê) no discurso médico, pois, como diz Clavreul (1983[1978]), o que assina a 

entrada do paciente no discurso médico é a nomeação da doença, e isso se dá por meio 

do diagnóstico. 

Sabendo que é o diagnóstico que permite a entrada desses protagonistas no 
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discurso médico, consideramos relevante, nas entrevistas, discutir a imagem e os 

sentidos que se constituem sobre o diagnóstico. Assim, a terceira questão da entrevista 

foi: “Tem diagnóstico?” Entendemos o diagnóstico como aquele que diz algo, nomeia o 

que antes não era nomeado, no caso, nomeia algo sobre uma condição orgânica 

comprometida que se apresenta sem definição desde o nascimento até o diagnóstico, ou 

seja, a ECInp. O diagnóstico é uma tentativa de nomear algo que é impossível nomear, 

isto é, o real de um acontecimento como o nascimento de um bebê encefalopata. Desse 

modo, nomeamos nosso próximo quadro. 

Todas as mães entrevistadas, quando perguntadas sobre o diagnóstico do filho, 

dizem da mesma forma: se referem a um saber de que elas não podem se apropriar. E, 

ao retomar esse saber, o fazem de diferentes maneiras. Dizem o que escutaram dos 

médicos, o que entenderam. Dizem e resistem. Afirmam que ele ou ela tem tal 

diagnóstico, mas, em seguida, dizem a forma como de fato tomam o diagnóstico. Como 

dissemos, o conceito de resistência em Análise do Discurso diz respeito a um 

movimento de não adesão aos sentidos propostos como únicos e evidentes. Aparecem, 

aí, as inquietações e as questões acerca da maneira como lidam com o saber médico e 

técnico, com o saber instituído por um conhecimento que elas não têm. 

 

Quadro 3 – Nomear versus Impossível nomear 
Regularidade Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

 

TEM... X 

 

O diagnóstico 

é X 

Alguém disse  

Y 
Não tem 

diagnóstico 

 

Não sei o que 

tem 

“Tem epilepsia 

e paralisia 

cerebral. Pelo 

menos é o que 

dizem que ele 

tem, porque o 

médico até 

agora não tinha 

dito.” SD21 

(22/10/12) 

 

“O diagnóstico 

da ressonância 

magnética é 

esse: lesão 

hipóxica 

esquerda. A 

doutora X 

(neurologista) 

me disse que é 

como se ela 

tivesse tido um 

AVC e faltou 

oxigênio.” SD22 

(26/10/12) 

“Eu não sei se ela 

teve uma paralisia 

cerebral, mas o 

que eu entendi foi 

isso: absorveu e 

apagou o sistema. 

Ela não tem um 

diagnóstico. Ela 

tem um 

comprometimento 

do lado direito. 

SD23 (26/1012) 

 

 

Não sei muito 

bem. O 

neurologista disse 

que ela tem um 

atraso 

neuropsicomotor, 

mas eu não sei o 

que é um atraso 

neuropsicomotor. 

Não sei o que 

poderia ser...  

então, tem 

algumas coisas 

que eu quero 

perguntar a ele. 

Alguns médicos 

dizem que é 

porque faltou 

oxigênio no 

cérebro. SD24 

(29/10/12) 
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Como já dito anteriormente, o diagnóstico porta significantes que circulam em um 

discurso muito particular – médico-científico – e tem por caráter ser pouco usual no 

discurso comum. Os significantes utilizados para a descrição de uma patologia podem 

não soar muito claros para quem vai receber o diagnóstico, como vemos na SDS 22 e 24, 

nas quais as mães declaram: “O diagnóstico da ressonância magnética é esse: lesão 

hipóxica esquerda. A doutora X (neurologista) me disse que é como se ela tivesse tido 

um AVC e faltou oxigênio.” SD22 (26/10/12, entrevista 2); “Não sei muito bem. O 

neurologista disse que ela tem um atraso neuropsicomotor, mas eu não sei o que é um 

atraso neuropsicomotor. Não sei o que poderia ser... então, tem algumas coisas que eu 

quero perguntar a ele.” SD 24 (29/10/12, entrevista 4). Mediante tal dificuldade, um 

diagnóstico necessita de um tradutor, e este, por direito, é o médico, como vimos na SD 

24 e veremos na SD 21: “Tem epilepsia e paralisia cerebral. Pelo menos é o que dizem 

que ele tem, porque o médico até agora não tinha dito.” SD21 (22/10/12, entrevista 1). 

O médico porta o saber sobre a doença, mas transmite uma univocidade equivocada: ele 

deixa entender que doença e doente são equivalentes. Essa confusão não é esclarecida 

na clínica médica, devido à dificuldade que a ciência encontra para lidar com o 

indivíduo, com o particular, como podemos observar na SD 23: “Eu não sei se ela teve 

uma paralisia cerebral, mas o que eu entendi foi isso: absorveu e apagou o sistema. Ela 

não tem um diagnóstico. Ela tem um comprometimento do lado direito.” SD23 

(26/10/12) Sendo assim, o que comparece nas falas das mães é uma dificuldade em se 

apropriar do conhecimento do que seu filho tem, como vemos nas SDS 21 a 24. Essa 

dificuldade ou a desapropriação do saber sobre o seu filho pode comprometer o que ela 

teria a transmitir a este na sua constituição subjetiva. 

Em Psicanálise, diz-se que é preciso que um acontecimento se dê na vida do 

infans: de entrada, que ele sofra uma perda, a perda do ser, a sua natureza de vivo. 

Assim, ele entra na categoria do ter, do dizível. Entrar na categoria do ter significa ter 

um significante que o designe a não ser mais uma coisa, mas, sim, que passe a contá-la 

como objeto perdido e nunca, jamais, reencontrado. Assim, o infans se inscreve como 

sujeito do desejo, marcado por uma falta constituinte. No entanto, todo esse tempo 

necessita de uma anterioridade, que se dá com a imersão desse pequeno ser no campo 

do Outro. 
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Por isso, é tão importante uma escuta da intervenção precoce, como tratada no 

primeiro capítulo, que deve haver na relação dessas mães com seus bebês, a fim de 

minimizar os prejuízos que acontecem nesse tempo de estimulações e práticas por parte 

de um saber instituído. Tais estragos podem obturar o frescor que uma hiância propicia 

à mãe e ao bebê na constituição de uma verdade particular, a do sujeito. Tal constatação 

nos leva a refletir acerca da ambiguidade do ser, entre o bem e o mal, o bom e o ruim. 

Como constatamos na análise do quadro acima, ao mesmo tempo em que o diagnóstico 

nomeia e pode direcionar o tratamento médico-terapêutico, ele pode vir a não permitir à 

mãe nomear o seu bebê, ou seja, dar-lhe o seu significante. Para refletirmos acerca dessa 

constatação, nomeamos nosso próximo quadro de pharmakon: Remédio versus Veneno. 

A partir do que propomos acima, faremos a análise das próximas sequências 

discursivas, produzidas em resposta à quarta questão das entrevistas: “O bebê ficou 

internado após o nascimento?”. Essa questão se faz pertinente, pois insere, na pesquisa, 

o relato de quanto tempo e em que condições mãe e bebê viveram as intervenções 

médicas, e que marcas isso acarreta na relação com seu filho. 

 

Quadro 4 – Pharmakon: Remédio versus Veneno 

Regularidades Entrevista1 Entrevista2 Entrevista3 Entrevista4 

 

 

‘FICAR’... X 

 

 

Impossibilidade 

de amamentar 

Que ele estava na 

UTI... 

Ficou entubado 7 

dias e depois foram 

tirando 

dele...[silêncio] 

Ficar lembrando é 

difícil! [silêncio].  

Mas só o fato de ter 

ele alí e não poder 

pegar, dar de 

mamar, eu fico ... 

Tinha dia que quase 

não saía leite, ... 

não podia dar leite 

para ele... Ele 

passou a beber 

com a 

borrachinha. Aí a 

médica [a 

enfermeira]  

me perguntava: 

Não. SD26 Quando eu 

tive ela, ela 

teve que ir 

para o balão 

de oxigênio, 

ficou 

internada 

uns 15 a 20 

dias. Aí 

depois fui 

embora e foi 

tranquilo. 

SD27 

Ela ficou em 

incubadora. Só que 

a maternidade não 

tinha suporte para 

poder ficar com 

Alice lá. Ela nasceu 

com falta de 

oxigênio no cérebro 

e dificuldade 

respiratória.(...) 

conseguiram ...  

para uma clínica em 

Botafogo(...) Aí, ela 

foi transferida pra 

lá, (...) Aí, depois de 

quatro dias, eu fui 

vê-la. (...) fiquei 

quatro dias sem vê-

la. Aí, de primeira, 

eu não tinha contato 

de amamentar, (...) 

eu não amamentava. 
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As respostas obtidas a partir dessa questão levam a considerar os efeitos desse 

tempo durante o qual mãe e bebê passam separados e o quanto essa separação traz 

conflitos e complicações para ambos. Nas SDS 25 e 28, as mães relatam o quanto foi 

difícil ficar sem tocar o bebê e, principalmente, relatam as dificuldades em amamentar 

seu filho.  

No quadro 4, observamos que, nas falas maternas, comparece o termo ‘ficar’ 

como marca que leva ao impedimento da amamentação, como podemos ler nas SDS 25 

e 28. Um dos pontos levantados no capítulo teórico foi a relevância da relação mãe-bebê 

no que tange a função do olhar (pulsão escópica) e da voz (pulsão invocante), como 

denomina Lacan (1998 [1964]), na constituição do sujeito. Nesses primeiros dias após o 

nascimento, mãe e bebê vivem uma experiência extremamente forte e que causa muitos 

conflitos. O afastamento durante um período e o impedimento no que se refere a tocar, 

amamentar e, até mesmo, segurar o bebê, inviabilizam o estabelecimento do vínculo 

necessário para ambos nesse período de vida do infans. Isso talvez impeça que as 

pulsões fundantes do campo do desejo e da demanda possam vir a operar na díade mãe-

bebê, comprometendo a vida psíquica do sujeito advir. 

Cabe dizer a que estamos nos referindo aqui, quando falamos em díade, da 

importância da função materna na constituição subjetiva. Função esta fundante do 

“Você não teve 

outro filho? Eu 

dizia: “Tive, mas o 

outro não teve 

nada. A gente 

pegava (...) Ele (o 

bebê), eu pegava  

cheia de mão, 

porque ele 

mamava com  

uma borrachinha 

na boca... Ele 

mamava e eu saía 

de lá chorando... 

chorava porque 

estava esperando 

ele sugar para ter 

alta. Só depois de 

26 dias me 

ligaram para (...) 

buscar ele. SD 25 

Só dois dias antes 

dela sair, eu 

comecei... A menina 

começou a colocar 

ela no peito. Aí, eu 

tive uma certa 

dificuldade para 

poder começar a 

amamentar, (...). Só 

que, por ser longe, e 

o custo ...não é 

barato, eu não 

podia ir todo dia, 

(...)Então, eu ia em 

dias alternados, pra 

poder ficar com ela. 
Eu passava horas lá. 

(...) Maior tempo 

possível que eu  

podia ficar com ela. 

SD28 
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campo do Outro. É através da operância desta função que se transmite a um filho os 

elementos que supõe o advir do sujeito. No entanto, é necessário que esta função opere, 

mas, para tanto, é preciso que esteja também marcada pela operância da função materna 

na sua própria constituição, isto é, que lhe tenha sido transmitido a função paterna. A 

função paterna (o pai como significante) é metáfora paterna. (LACAN, 1999 [1957-58]) 

Mãe e bebê, separados por equipamentos, equipes técnicas e médicos, se veem 

submetidos a um espaço de pouca intimidade, liberdade e particularidade para 

inscreverem sua estória.  Como diz a mãe da entrevista 1: “Ele, eu pegava cheia de mão, 

porque ele mamava com uma borrachinha na boca... Ele mamava e eu saía de lá 

chorando...” (SD25); ou, ainda, a fala da mãe da SD28: “Não... eu não amamentava. Só 

dois dias antes dela sair, eu comecei.... Aí, eu tive uma certa dificuldade para poder 

começar a amamentar...”. Ambas relatam dificuldades em se relacionar com seus bebês 

quando liberadas do tempo de impedimento, pois se sentem inseguras diante de um 

bebê que tem algo que elas desconhecem, mas que lhes trazem um sentimento 

conhecido: a ameaça da perda e a possibilidade da morte. 

Os bebês que nascem com doenças orgânicas graves passam algum tempo em 

UTIs e necessitam ser reconhecidos em sua singularidade. Eles têm nome, filiação, uma 

história e um futuro a ser construído. As marcas vividas e deixadas pela história desse 

tempo que será contado podem remeter a inscrições que historicizam esse bebê. Sendo 

assim, conta-se com a presença dos pais, com a conversa entre a tríade – mãe, bebê e pai 

–  e com o endereçamento ao bebê de objetos e palavras, trazidos por estes e que portam 

algum significado familiar. Essas são algumas marcas que podem inscrever uma história 

particularizada para esse bebê e seus pais.  

A análise deste quadro traz uma questão pertinente a esta pesquisa no que tange o 

que trazemos a partir do termo pharmakon. Segundo Derrida (2005), o termo 

pharmakon é um termo ambíguo, de duplo sentido, podendo significar remédio ou 

veneno e podendo, ainda, ser benéfico ou maléfico. No livro A Farmácia de Platão, de 

Derrida (2005), podemos encontrar uma distinção entre a escritura e o discurso. Para 

realizar esta distinção, o autor recorre ao discurso de Platão em Fedro. O que o levou a 

fazer tal análise foi a constatação de que um texto só é um texto se ele oculta, ao 

primeiro olhar, a lei de sua composição, permanecendo esta imperceptível. 

Assim, ele metaforiza a tessitura do texto, comparando-a ao pano, o qual, para ser 

Regularidades Entrevista1 Entrevista2 Entrevista3 Entrevista4 

 

 

‘FICAR’... X 

 

 

Impossibilidade 

de amamentar 

Que ele estava na 

UTI... 

Ficou entubado 7 

dias e depois foram 

tirando 

dele...[silêncio] 

Ficar lembrando é 

difícil! [silêncio].  

Mas só o fato de ter 

ele alí e não poder 

pegar, dar de 

mamar, eu fico ... 

Tinha dia que quase 

não saía leite, ... 

não podia dar leite 

para ele... Ele 

passou a beber 

com a 

borrachinha. Aí a 

médica [a 

enfermeira]  

me perguntava: 

“Você não teve 

outro filho? Eu 

dizia: “Tive, mas o 

outro não teve 

nada. A gente 

pegava (...) Ele (o 

bebê), eu pegava  

cheia de mão, 

porque ele 

mamava com  uma 

borrachinha na 

boca... Ele mamava 

e eu saía de lá 

chorando... 

chorava porque 

estava esperando 

ele sugar para ter 

alta. Só depois de 

26 dias me ligaram 

para (...) buscar 

ele. SD 25 

Não. SD26 Quando eu 

tive ela, ela 

teve que ir 

para o balão 

de oxigênio, 

ficou 

internada 

uns 15 a 20 

dias. Aí 

depois fui 

embora e foi 

tranquilo. 

SD27 

Ela ficou em 

incubadora. Só que 

a maternidade não 

tinha suporte para 

poder ficar com 

Alice lá. Ela nasceu 

com falta de 

oxigênio no cérebro 

e dificuldade 

respiratória.(...) 

conseguiram ...  

para uma clínica em 

Botafogo(...) Aí, ela 

foi transferida pra 

lá, (...) Aí, depois de 

quatro dias, eu fui 

vê-la. (...) fiquei 

quatro dias sem vê-

la. Aí, de primeira, 

eu não tinha contato 

de amamentar, (...) 

eu não amamentava. 

Só dois dias antes 

dela sair, eu 

comecei... A menina 

começou a colocar 

ela no peito. Aí, eu 

tive uma certa 

dificuldade para 

poder começar a 

amamentar, (...). Só 

que, por ser longe, e 

o custo ...não é 

barato, eu não podia 

ir todo dia, 

(...)Então, eu ia em 

dias alternados, pra 

poder ficar com ela. 

Eu passava horas lá. 

(...) Maior tempo 

possível que eu  

podia ficar com ela. 

SD28 
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desfeito, necessitará de séculos, precisando ser reconstruído como o organismo que se 

regenera a cada nova leitura. No entanto, considera que, ao se querer olhar o texto, não 

se pode ignorar que há sempre o risco de acrescentar algum novo fio. É preciso, assim, 

num só gesto, ler e escrever para que se sinta autorizado a acrescentar algo, não 

importando o que seja. Mesmo acrescentando algo, ele se defrontaria com a 

impossibilidade de se costurar definitivamente, pois a costura não se manteria. 

Essa leitura de Derrida (idem) é bastante pertinente à nossa pesquisa, pois ele 

busca discutir a questão da inesgotabilidade da palavra. Dessa forma, trata o texto de 

forma a considerá-lo como um construto em que se encontram em tensão a escritura e a 

fala, a escritura e o discurso. O autor utiliza-se da leitura do diálogo entre Plantão e 

Sócrates sobre a relação da palavra com a significação, e recorta, nesse diálogo, a 

entrada do Pharmakonn no contexto da discussão sobre o saber científico. Através do 

diálogo, Derrida (2005) trabalha questões pertinentes ao conhecimento científico que, 

ao adquirir um conhecimento que visa a cura, pode, ao mesmo instante, levar à morte. 

Esse é o sentido atribuído por Platão ao termo pharmakon, que quer dizer remédio e 

veneno. No diálogo de Fedro, encontram-se elementos pertinentes à discussão desse 

termo na construção e na prática científica. No referido texto, Sócrates e Platão 

dialogam acerca da escritura como lugar de aprisionamento, uma vez que seu escrito se 

submete aos signos de um determinado saber e impede a livre associação de ideias, isto 

é, a livre associação de significantes daquele que dá voz ao seu discurso.  

No diálogo, Fedro mantém-se preso ao texto, pois teme não o saber de cor. Esse 

ponto é importante porque nos possibilita perceber a presença do que ele chama de 

pharmakon: uma escritura em que aquilo que está em jogo é a ambiguidade do que é 

bom e do que é mau, visto que aquilo que é bom também pode fazer mal e aquilo que é 

mal também pode fazer bem. Como podemos perceber nos recortes das SDS 25, 27 e 28, 

a clínica médica submete os protagonistas (mãe e bebê) a suas intervenções, e se utiliza 

de uma escritura – diagnóstico e prognóstico -, signos presos a uma cadeia significante 

do discurso científico, abolindo a reversibilidade do discurso, reversibilidade que 

possibilitaria a inclusão do dizer materno na clínica médico-terapêutica. Essa inserção 

promove o efeito pharmakon, pois, ao mesmo tempo em que possibilita um benefício 

orgânico a esse paciente, pode promover malefícios no que tange a constituição do 

sujeito, como viemos expondo ao longo desta pesquisa. 
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Essa ambiguidade promovida pela prática e pelo discurso médicos pode 

comprometer a constituição do sujeito, visto que, em Psicanálise, a primeira condição 

para o advir do sujeito é a inscrição de uma perda. Passa-se do puro orgânico à condição 

de ser falante, ou seja, perde-se a natureza do ser e passa-se a ter um significante que 

represente o sujeito a outro significante. Assim, nomeamos nosso próximo quadro de 

análise de Ter versus Ser. 

A partir dessa consideração, podemos introduzir outra questão das entrevistas: 

como você vê seu filho? Essa questão visa a compreender as marcas discursivas que 

inscrevem o olhar das mães sobre seus filhos. Como foi discutido anteriormente, o olhar 

é entendido como uma função da ordem pulsional que inscreve um lugar vazio para que 

o sujeito possa dali advir.  

 

Quadro 5 – Ser versus Ter 

Regularidades Entrevista1 Entrevista2 Entrevista3 Entrevista4 

Descrição do 

desenvolvimento do 

corpo. 

 

Descrição de como 

é o filho. 

 

Ele senta, fica 

de pé. (...). Ele 

não 

engatinhava, 

começou aqui 

a ir se 

arrastando, 

ficar igual a 

um sapinho, ia 

pulando com 

a parte de trás, 

melhorou 

muito, muito 

mesmo.  Mas 

sei que ainda 

tem muita 

coisa para 

melhorar, mas 

(...) SD29a 

 

Para mim, ela 

não me 

reconhecia, 

porque quando 

deixava ela com 

uma pessoa, era 

muito difícil eu 

deixar, mas 

quando eu 

deixava era a 

mesma coisa que 

nada. Então ela 

agora está me 

reconhecendo... 

e que ela quer 

ficar comigo e 

com o pai dela. 

SD30a 

 

Hoje em dia, 

nossa! Olha eu 

acho assim que 

se não tivesse 

acontecido isso, 

eu ia querer que 

ela fosse 

perfeita, mas 

infelizmente. 

 

Porque além de 

ela ser uma 

criança assim 

deficiente... 

SD31a 

 

Aí, eu comecei a 

vir aqui fazer o 

tratamento com 

ela. Acho que 

depois de uns três 

meses, acho que 

menos, eu já 

comecei a sentir 

diferença em 

Alice. Ela 

sentando, ela 

engatinhando. E, 

aí, ela agora tá 

começando a 

ficar de pé. 

SD32a 

 



 

122 
 

 

O quadro 5 nos levou a pensar sobre as condições necessária para a constituição 

do sujeito. A entrada do Infans na linguagem marca um tempo da constituição em que o 

ser sofre uma perda real: sua condição de natureza. O ser humano, a partir da entrada na 

linguagem, perde sua condição orgânica e passa a ser falado; o corpo humano perde a 

sua natureza ao entrar no campo dos significantes. Essa marca real, inaugurada pela 

incorporação real de um Outro real, estabelece a entrada do sujeito no campo discursivo.  

Lacan (1998 [1964]) afirma: 

 

Duas faltas aqui se recobrem. Uma é da alçada do defeito central em torno 

do qual gira a dialética do advento do sujeito a seu próprio ser em relação ao 

Outro – pelo fato de que o sujeito depende do significante e de que o 

significante está primeiro no campo do Outro. Esta falta vem retomar a 

outra, que é a falta real, anterior, a situar no advento do vivo, quer dizer, 

reprodução sexuada. A falta real é o que o vivo perde, de sua parte de vivo, 

ao se reproduzir pela via sexuada. Esta falta é real, porque ela se reporta a 

algo de real que é o que o vivo, por ser sujeito ao sexo, caiu sob o golpe 

da morte individual. (LACAN, 1998 [1964], p. 195, grifos nossos) 

 

Para tanto, faz-se necessária a presença de um outro que se preste a oferecer um 

campo de linguagem – campo do Outro – favorecedor à constituição do sujeito. A esta 

função denominamos 'materna'; função em que opera uma lei marcada pelo efeito do 

significante, isto é, o de não poder jamais ser representado se não por outro significante. 

 

 

 

E ele é muito 

medroso, 

muito 

assustado, 

acho que ele 

não anda por 

causa disso. 

SD29b 

(22/10/12) 

 

Então agora é 

que eu estou 

vivendo um 

momento muito 

bom. Ela está 

começando a 

engatinhar, se 

interessando para 

pegar os 

brinquedos... 

SD30b (26/1012) 

 

(...) ela é uma 

criança muito 

esperta, muito 

inteligente. 

SD31b 

(26/10/12) 

 

E eu vejo toda 

diferença. Às 

vezes, eu vejo 

que ela sofre 

muito o que eu 

sinto. SD32b 

(29/10/12) 
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Sendo assim, o que a função materna pode possibilitar é a inscrição no corpo do infans 

de uma marca referida a uma falta, ou seja, a falta de um significante que nomeie um ser 

em sua totalidade. Essa marca é a possibilidade de entrada do infans no campo dos 

discursos. Ou ainda, como diz Orlandi (2012), possibilidade de ter um corpo-discurso, 

marcado pelo lugar da fala, materialidade da língua e da história, atravessadas pela 

ideologia e pelo inconsciente. 

Consideremos, agora, as respostas obtidas na questão 5: “Como você vê seu 

filho?”. Essa questão é respondida separadamente em dois pontos de vista: uma visada 

orgânica, que diz como a mãe vê o desenvolvimento físico de seu filho, e outra visada 

em que diz como imagina seu filho. 

Podemos trazer, novamente, o que a Análise do Discurso nos diz acerca das 

formações imaginárias, a partir das quais podemos analisar a imagem que a mãe tem de 

seu filho, mesmo que os médicos e os técnicos não reconheçam esta imagem devido ao 

discurso em que estão inscritos. A imagem que os médicos e técnicos constroem do 

bebê encefalopata é marcada por uma escritura (Pharmakon), que, ao mesmo tempo em 

que direciona o tratamento, capaz de dar sobrevida, retira-o da possibilidade de 

subjetivar-se diante de sua condição orgânica. 

 Essa diversidade de imagens emerge das diversas posições dircursivas que estão 

no entorno desses bebês. Essa condição cria uma confluência de conflitos que impedem 

a construção de um dizer que possa promover uma direção no tratamento do bebê 

encefalopata no que se refere à sua instauração no campo discursivo. Isso para que, 

através da função materna, possa vir a operar o Nome-do-Pai, lei que instaura uma 

cadeia significante que determina e constitui um sujeito. 

Uma imagem simbólica que atravessa a imagem corpórea é constituída a partir da 

imagem antecipada que a mãe tem do seu bebê. É desse lugar imaginarizado (Lacan, 

2008 [1966-67]), que emerge na fala da mãe, que advém os significantes de seu desejo e 

enlaçam o bebê ao objeto de seu desejo. Desse modo, podemos dizer que imaginário e 

simbólico se articulam e constituem uma imagem que não corresponde a uma outra 

realidade, a não ser a de seu próprio desejo. A posição desses bebês na fantasia da mãe, 

ou seja, o lugar que a mãe supõe dar a seu bebê, inscreve-o no campo do desejo do 

Outro e inaugura o campo das demandas, isto é, o desejo do homem é o desejo do Outro. 
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Nas SDS 29 e 31, observamos que as mães descrevem a forma como imaginarizam 

(LACAN, 2008 [1966-67]) seus filhos, considerando aspectos físicos e a condição 

subjetiva, isto é, posições-sujeito filho, como: medroso/assustado versus sapinho; e 

esperta/inteligente versus deficiente. Essas marcas dão o caráter real ao significante e 

possibilitam as mais diversas significações. As duas visadas parecem demarcar uma 

distinção entre uma visão do corpo (olho) e uma visão subjetiva (olhar). Na SD 29, a 

mãe descreve a condição do corpo de seu filho como a de um animal – “se arrasta e 

pula”. Essa descrição da mãe a respeito da condição física de seu filho é subvertida pela 

entrada dos adjetivos medroso e assustado, os quais se referem à posição subjetiva de 

seu filho, tal como é imaginada pela mãe. O filho ainda não adquiriu a linguagem, 

sendo assim, encontra-se submetido ao dizer da mãe. Desta forma, consideramos que 

esta, a partir de sua fala, significa os movimentos de seu filho e substancializa sua 

condição de ser falante. Ele é atravessado, assim, por significantes que significantizam 

seu corpo, diferentemente da forma como se descreve as características de todo animal 

que se arrasta e pula: ele é medroso e assustado. Essa subjetivação particulariza a 

relação desse sujeito com seu corpo. Na SD31, encontramos as marcas que descrevem 

um para além na imagem que a mãe faz da palavra deficiente em relação à sua filha. A 

imagem que faz de sua filha porta os adjetivos ‘esperta e inteligente’, o que a difere da 

imagem que essa mesma mãe faz de outra criança deficiente, a qual se contrapõe à 

imagem de uma filha perfeita, desejada por essa mãe. 

Nas SDS 30 e 32, encontramos outras marcas em que podemos analisar os efeitos da 

entrada do campo do Outro na constituição do sujeito, articulando a discussão proposta 

pelo termo Pharmakon. Lacan (1998 [1964]), no Seminário V, As formações do 

inconsciente, descreve duas operações necessárias à constituição subjetiva: alienação e 

separação. Operações que se efetuam na relação do sujeito com o Outro. É através da 

efetividade dessas operações que se funda o campo subjetivo. Num primeiro tempo, o 

sujeito é tomado como objeto do desejo do Outro, se alienando ao campo do Outro, isto é, 

aos significantes do Outro. Nessa operação, o sujeito se submete ao que Lacan chama de 

o vel da alienação, que condena o sujeito a só aparecer na divisão produzida pelo 

significante do outro, portanto, como afânise, ou seja,  

 

“(...) há, na reunião, um elemento que comporta que, qualquer que seja a 

escolha que se opere, há por conseqüência em nem um, nem outro. A 
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escolha aí é apenas a de saber se a gente pretende guardar uma das partes, 

a outra desaparecendo em cada caso.” (LACAN, (1998 [1964], p. 200, 

grifos nossos) 

 

Assim, o sujeito entra na constituição, mas, para que possa advir enquanto sujeito 

do desejo, precisa passar por um segundo tempo, uma segunda operação: a separação. 

Essa operação termina a circularidade da relação do sujeito com o Outro, pois provoca 

uma torção que se fundamenta por sua essencialidade. Se, no primeiro tempo, conta-se 

com a operação de reunião, no segundo, conta-se com a operação de interseção. O 

sujeito, pela operação de separação, experimenta um intervalo que corta os significantes, 

colocando, assim, uma questão: “ele me diz isso, mas o que é que ele quer?” (LACAN, 

(1998 [1964], p. 203). É nesse intervalo, o qual faz parte da estrutura do significante, 

que está a metonímia. É daí que emerge como um “furão” (idem, p. 203) o que 

chamamos desejo. O desejo do Outro é apreendido nas brechas, nas falhas do discurso 

do Outro, portando-se, assim, como um enigma. 

Ao retomar a análise das SDS 30 e 32, nos deparamos com a marca dos efeitos do 

campo do Outro sobre o sujeito. Na SD32, a mãe diz: “Ela não me reconhecia e agora 

ela está me reconhecendo”. É assim que, no dizer dessa mãe, a filha é vista. A partir da 

relação de reconhecimento e não reconhecimento. Se consideramos que é preciso que o 

Outro reconheça o filho como objeto de seu desejo, podemos nos colocar a seguinte 

questão: ver, na filha, o reconhecimento e o não reconhecimento coloca em questão o 

lugar dessa filha em seu desejo? Na SD32, relativa à fala da mãe ao dizer como vê sua 

filha, recortamos a seguinte sequência discursiva: “Aí, eu comecei a vir aqui fazer o 

tratamento com ela. Acho que depois de uns três meses, acho que menos, eu já comecei 

a sentir diferença em Alice. Ela sentando, ela engatinhando. E, aí, ela agora tá 

começando a ficar de pé.”. (SD32a)  Por meio dessa sequência discursiva,  podemos 

pensar a maneira como a mãe constrói um enunciado em que ela é levada a refletir sobre 

os efeitos de sua presença e, portanto, de sua ausência – a condição de presença e 

ausência do objeto como fundante na operância, na constituição subjetiva. A mãe diz  

que, após o início do tratamento, algo produziu um corte entre ela e sua filha que 

possibilitou àquela ver toda ‘diferença’ em sua filha. Pôde constatar, assim, que a filha 

sofre o que a mãe sente. Que fala mais enigmática! O que essa mãe quer dizer ao 

promover tal aproximação? Não podemos alcançar, nem mesmo de perto, o que de um 
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dizer torna-se um dito, mas essa fala possibilita-nos refletir acerca do que é tomar um 

filho no campo de seus significantes e fazer dele objeto de seu desejo. 

As análises realizadas até este momento levaram-nos a constatar que as marcas 

presentes nos discursos em torno ao bebê encefalopata convergem para a questão das 

imagens que os locutores fazem de seus interlocutores e vice-versa. As entrevistas 

realizadas com os médicos, técnicos e mães foram fundamentais para a nossa análise 

discursiva, pois permitiu-nos articular, através das marcas formais, o funcionamento 

discursivo no que se refere à clínica com bebês e às falas das mães de bebês 

encefalotapas. Esse panorama constituiu uma materialidade discursiva bastante frutífera 

para a compreensão dos efeitos de sentido que vigoram no campo do saber sobre essa 

patologia e no campo subjetivo dos envolvidos nesse cenário. 

Para darmos continuidade ao tratamento analítico-discursivo da materialidade 

recortada nesta pesquisa, trabalharemos com os efeitos de sentido encontrados nos 

recortes dos discursos médico, técnico e materno relativos às contradições. Em nosso 

corpus, percebemos o uso recorrente de algumas marcas linguísticas no dizer das mães e 

no dizer dos técnicos, mas que, em nenhum momento, compareciam no dizer dos 

médicos. Essas marcas eram: “só que” e “mas”. ‘Só que’ é uma locução adverbial que 

tem o mesmo valor adversativo da conjunção ‘mas’, pois pode ser utilizado, assim como 

o ‘mas’, para indicar oposição interoracional. A conjunção adversativa ‘mas’ é 

empregada para coordenar duas orações e indica oposição entre dois enunciados. 

(GARCIA, 1957) Consideramos, desse modo, o valor que tais termos podem ter nas 

orações, contudo, para a Análise do Discurso, aquilo que é relevante são os efeitos de 

sentido produzidos pelo emprego dos termos no discurso. Como demonstraremos ao 

longo da análise, tanto a conjunção adversativa ‘mas’ quanto a expressão adverbial ‘só 

que’ produzem um efeito de sentido que indica contradição no interior dos discursos 

médico, técnico e materno.  

 No dizer das mães, observamos que a locução adverbial “só que” aparece com 

regularidade. Todas as vezes em que as mães relatam algo que estão questionando e que 

não aceitam, mas que não se autorizam e/ou de que não estão autorizadas a discordar, 

jogam com essas expressões na tentativa de buscar alguma contradição ou equívoco no 

enunciado médico. Essa busca aparece como recurso a uma tentativa de escapar do 

poder que supõem ao saber médico. 

Durante as entrevistas, uma das perguntas foi: “O que você lembra da gravidez?”. 
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Vemos, abaixo, nas SDS 33 e 34, algumas sequências discursivas produzidas pela mãe 

da entrevista 1 em resposta a essa questão. 

Vejamos as sequências discursivas abaixo:  

 

 

O parto do meu outro filho tinha 

que ser cesárea, porque tinha que 

ser cesárea,  

 

só que 

 

neste [parto], forçaram o parto 

normal por causa da pressão alta. 

SD33   (22/10/12, entrevista 1) 

 

 

A médica falou que eu ainda não 

estava pronta e me pediu para voltar 

para casa, 

 

só que 

 

antes a enfermeira verificou a 

pressão, que já estava 20. Aí eles 

me internaram mas não fizeram a 

cesárea. SD34 (22/10/12, 

entrevista 1) 

 

Nas SDS 33 e 34, a mãe interroga as intervenções médicas vividas por ela no pré-

parto. Houve, segundo ela, um equívoco por parte da equipe médica nos momentos 

antecedentes ao parto, visto que aquela apresentava dois fatores de risco – hipertensão e 

histórico anterior de cesariana – que indicavam a necessidade de uma intervenção 

imediata. No entanto, essa mãe relata que, mesmo assim, “forçaram” o parto normal. 

Dessa maneira, podemos dizer que a expressão adverbial ‘só que’ produz um efeito 

equivocante na intervenção médica na condução do nascimento do seu bebê, pois 

denuncia a oposição entre dois enunciados, ou seja, o dela própria e o do discurso 

médico, ressaltando uma falha na fala. 

Na próxima sequência discursiva analisaremos que efeitos de sentido porta a 

locução ‘só que’ quando perguntado: “Qual o diagnóstico do seu filho?”. 

 

 

Na SD 35, observamos duas sequências discursivas em que a locução adverbial 

‘só que’ evidencia um questionamento da mãe quanto à demora em se dar um 

diagnóstico à filha. A partir da imagem da posição sujeito-médico como aquele que 

pode produzir um diagnóstico devido ao seu conhecimento, legitimado por exames 

físicos e de imagem, a mãe questiona a não intervenção por parte do médico desde os 

primeiros dias de vida de seu filho. Assim, ela denuncia que o médico sabia da 
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necessidade de se fazer o exame (remédio) no bebê, mas só o pediu quando já não era 

mais possível verificar (veneno) se havia algum problema com a criança devido à 

natureza do exame, o qual deve ser feito logo após o nascimento. Podemos, assim, 

relacionar essa SD ao que discutimos anteriomente sobre o pharmakon na prática 

clinico-médica. Podemos, desse modo, nos utilizarmos da metáfora do pharmakon para 

discutir o caráter do diagnóstico em suas duas vertentes: positiva e negativa. Positiva 

naquilo que se refere à condução do tratamento, que, como visto anteriormente no caso 

dos bebês portadores de ECInp, precisa ser efetuado precocemente, ou seja, no tempo 

apropriado. Em sua vertente negativa, encontramos as questões pertinentes à nossa 

pesquisa, pois o diagnóstico, como diz Clavreul, aprisiona, padroniza os pacientes, 

unificando-os dentro de uma descrição classificatória da patologia, dificultando sua 

subjetivação. 

Sendo assim, o efeito de sentido produzido pela expressão ‘só que’ se refere a 

uma oposição entre os dois protagonistas em questão: aquele que sabe e aquele que não 

sabe. Evidencia um questionamento em relação ao saber do médico, produzindo um 

furo neste quando se refere à sua intervenção clínica: “Ele sabia que existia esse exame 

e aí pediu, só que aí já pediu a tomografia, mas aí o plano não cobria tomografia aí 

resolvemos fazer a ‘transfronlanela’ [transfontanela], mas aí (...) já tá fechada já e aí não 

deu pra ver nada.” SD35a (26/10/12, entrevista 2) 

Na SD a seguir, em que aparece, novamente, os termos ‘só que’, analisaremos que 

efeitos de sentido são produzidos a partir da pergunta: “Como foi o parto?”. 

 

 

Ele sabia que existia esse exame e 

aí pediu.  

 

só que 

 

 

 

 

 

só que 

 

aí já pediu a tomografia, mas aí 

o plano não cobria tomografia aí 

resolvemos fazer a 

‘transfronlanela’ 

[transfontanela], mas aí ...) já tá 

fechada já e aí não deu pra ver 

nada. SD35a (26/10/12, 

entrevista 2) 

 

eu fiz e deu para ver que tinha 

alguma coisa diferente, não dá 

pra ver direito. SD35b 

(26/10/12, entrevista 2) 
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É como se tivesse faltado oxigênio.  

 

só que 

 

 

 

 

só que 

 

não aconteceu nada na hora do 

parto. Ela falou para mim que 

isso acontecia na barriga ou 

então na hora do parto. SD36a 

(26/10/12, entrevista 3) 

 

na barriga... só se eu tivesse tido 

uma perda de líquido ou um 

pouco de sangue. Isso não 

aconteceu. SD36b (26/10/12, 

entrevista 3) 

 

No dizer da mãe da entrevista 3, um equívoco no procedimento médico é 

apontado por esta. De acordo com Lima e Fonseca (2004), a Encefalopatia Crônica 

Infantil não progressiva decorre de lesões ocorridas em um encéfalo em 

desenvolvimento e tem causa pré, peri ou pós-natais. Tal descrição diagnóstica das 

possíveis causas da patologia em questão promove uma memória discursiva que chega à 

mãe por meio do discurso médico. Cabe-nos apontar para o fato de que a mãe 

ressignifica a pergunta devido à existência desse interdiscurso, por meio do qual lhe foi 

possível equivocar a descrição diagnóstica das causas possíveis para aquilo que ocorreu 

com seu filho, relatadas pelo médico. A mãe questiona porque o filho tem essa doença 

se a causa desta, referida pelo médico, não condiz com o que ela vivenciou na sua 

gestação e no parto. Mais uma vez, nos deparamos com o efeito ambíguo do pharmakon 

em relação ao diagnóstico. Este é constituído a partir de uma escritura que exclui o 

sujeito, dando ao diagnóstico o caráter de objetividade e retirando-lhe a possibilidade de 

ser discursivizado, ou seja, impedindo sua reversibilidade na relação entre seus 

interlocutores. Novamente, nos deparamos aqui com o efeito de sentido produzido pela 

expressão ‘só que’ na SD 36, em que aparece a oposição entre dois enunciados, ou seja, 

dois saberes: o saber do discurso médico e o saber da mãe: “É como se tivesse faltado 

oxigênio, só que não aconteceu nada na hora do parto. Ela falou para mim que isso 

acontecia na barriga ou então na hora do parto.”. SD36a (26/10/12, entrevista 3) 

Na SD abaixo, analisaremos o termo ‘só que’ e seu efeito de sentido produzido a 

partir da seguinte questão: “Qual o momento mais intenso vivido junto a seu filho?”. 
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Eu não tenho faculdade, o 

médico tem faculdade. Eu não 

tenho noção.  

 

 

Olha, doutora, não que eu não 

tenha ido atrás, eu fui.  

 

 

 

Eu não podia, não que não 

pudesse.  

 

 

só que 

 

 

 

 

só que 

 

 

 

 

só que 

 

ele tem diploma, então ele sabe o 

que ele diz. ...depois do que 

aconteceu, eu fico desconfiada do 

que os médicos me dizem. SD37a 

(29/10/12, entrevista 4) 

 

foram quatro médicos que me 

disseram que isso era normal. Eu não 

tenho faculdade pra poder dizer: 

“Não, você está maluco.” SD37b 

(29/10/12, entrevista 4) 

 

foram quatro pessoas que passaram, 

que tem ensino superior. Eu confiei 

no que elas me disseram...SD37c 

(29/10/12, entrevista 4) 

 

 

Quando foi perguntado a essa mãe qual foi o momento mais intenso vivido com 

seu filho, ela faz referência à sua posição sujeito mãe frente a uma impossibilidade de se 

autorizar a questionar o saber instituído pela imagem que ela mesma faz da imagem da 

posição-sujeito médico. A mãe se vê diante da impossibilidade de questionar o discurso 

médico por acreditar ser este um saber adquirido em vida acadêmica, contrapondo o seu 

não-saber a um saber considerado por ela como superior, como vemos na SD 37. A 

análise dessa sequência nos faz pensar na ambiguidade da relação do saber com a 

verdade, tal como proposta por Derrida (op. cit.), o qual descreve a posição do Fedro 

preso ao texto. Essa posição de aprisionamento a um saber promove efeitos de sentido 

vinculados a formações imaginárias que, por sua vez, estão vinculadas a formações 

discursivas embasadas em formações ideológicas. Assim, podemos pensar a relação 

estabelecida entre os interlocutores como uma relação de força em que não há 

equivalência entre os discursos. 

Podemos perceber, a partir das sequências discursivas acima, que efeitos de 

sentido a expressão adverbial ‘só que’, enquanto marca discursiva, produz no discurso. 

Observamos, nas SDS 33 a 37,  alguns questionamentos das mães com relação à 

posição-sujeito médico, apoiada em um saber instituído. De acordo com Orlandi (2012), 

o sujeito resiste porque há falhas na ideologia e no processo de individua(liza)ção pelo 
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Estado. Além disso, o sujeito, tal como é pensado pela Psicanálise (LACAN, 1998 

[1964]), é intervalar, ou seja, emerge entre dois significantes, e está sujeito a falhas e à 

opacidade da linguagem. Dessa forma, o sujeito resiste, jogando com a linguagem, 

como ocorre nas sequências discursivas acima, em que são empregadas expressões que 

indicam oposição na tentativa de buscar alguma contradição ou equívoco no dizer 

médico. 

Agora, nos ocuparemos das marcas discursivas que aparecem nos discursos 

médico e técnico e analisaremos os efeitos de sentido que a conjunção adversativa ‘mas’ 

produz no funcionamento discursivo das sequências recortadas.  

Nas entrevistas com os fisioterapeutas, também encontramos marcas linguísticas 

que demonstram, no funcionamento discursivo, a que formação discursiva os 

fisioterapeutas estão submetidos para dizer como dizem. O que regerá a dominância de 

um discurso sobre os outros são as relações de força, noção já apresentada no quadro 

teórico-metodológico da Análise do Discurso. Desse modo, as relações de força, por 

estabelecerem uma hierarquia entre os interlocutores do discurso, impõem condições 

que dificultam aos técnicos exercerem e dizerem livremente sua prática. Dessa forma, 

podemos dizer que se encontram submetidos ao saber da medicina. Observamos que os 

enunciados que portavam uma contradição apresentavam em sua construção a 

conjunção adversativa “mas”, quando estes se referiam ao dizer dos médicos sobre a 

prática médico-clínica.  

Nas brechas deixadas por esses enunciados, surge a contradição no dizer dos 

protagonistas – os técnicos – quanto à sua posição-sujeito frente ao discurso médico. 

Buscamos, nos dizeres dos técnicos, as marcas linguístico-discursivas que apontam os 

efeitos de sentido produzidos sobre sua prática discursiva e sobre sua prática clínico-

terapêutica. 

 

 

“A clínica é soberana. Nós 

atendemos pela clínica e, pelo 

que o paciente apresenta, a 

“fisio” de acordo com o 

comprometimento motor. O 

que motoramente está 

comprometido vai ser 

estimulado para tentar 

recuperar aquele movimento 

dele. Entendeu? 

 

 

 

 

                   mas 

 

 

 

independe do diagnóstico”. 

SD38 

 (25/10/13, fisioterapeuta 1) 
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“Ela [a mãe] busca uma força 

pra tentar ajudar o filho, 

porque ela sabe que o filho 

depende. 

 

 

mas 

 

acho que dentro dela essa 

aceitação leva tempo.” SD39 

(25/10/13, fisioterapeuta 2) 

 

No dizer dos terapeutas, também observamos a presença da conjunção adversativa 

“mas” como tentativa de contrapor uma ideia. No entanto, parece que esse recurso 

referia-se à possibilidade de dizer algo de sua prática, mas demonstrando estar referido e 

submetido a um saber maior, ou seja, o saber científico. Vejamos um trecho da 

entrevista com a fisioterapeuta 1. A partir da pergunta: “O diagnóstico é importante para 

a intervenção terapêutica?”, obtivemos, como resposta, a sequência discursiva seguinte: 

“A clínica é soberana. Nós atendemos pela clínica e, pelo que o paciente apresenta, a 

“fisio” de acordo com o comprometimento motor. O que motoramente está 

comprometido vai ser estimulado para tentar recuperar aquele movimento dele. 

Entendeu? ...mas independe do diagnóstico”. SD 38 (25/10/13) 

Esse fragmento de entrevista nos possibilita pensar na relação estabelecida entre 

técnico/mãe-bebê e entre técnico/médico. A fala dessa terapeuta nos coloca frente à 

formação imaginária que a fisioterapia faz do saber médico, da clínica e do paciente. 

Quando se refere ao saber médico, diz que a clínica independe do diagnóstico, pois tem 

a clínica e o paciente como soberanos, o que nos permite interpretar a relação que o 

terapeuta mantém com a Medicina, como uma relação de uma suposta independência. 

Isso comparece em seu dizer quando verificamos a marca linguístico-discursiva “mas” 

como um indicador de oposição e, portanto, de certo distanciamento no que tange a 

possibilidade de diálogo entre esses dois campos de conhecimento.  

A imagem que o terapeuta faz da mãe também se apresenta por uma oposição. 

Vejamos a seguinte sequência discursiva: “Ela [a mãe] busca uma força pra tentar 

ajudar o filho, porque ela sabe que o filho depende, mas acho que dentro dela essa 

aceitação leva tempo.” SD39 (25/10/13, fisioterapeuta 2). A conjunção adversativa mas 

vem colocar aqui a imagem que o terapeuta faz da mãe: aquela que busca força para 

ajudar o filho, porque ela sabe que o filho é dependente. Assim, o ‘mas’ aponta para a 

posição-sujeito mãe como aquela que, diante da patologia do filho, não assume uma 

posição desejante, em contradição com a posição-sujeito mãe que ajuda seu filho 

dependente, mas não o aceita. Aqui se faz interessante pensarmos que, neste enunciado, 

encontra-se  algo no dizer do terapeuta que porta um não-dito, isto é, uma memória 
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discursiva (interdiscurso) que atravessa sua fala, impondo condições aos sujeitos. 

Já no dizer dos médicos, ao contrário, não se encontraram as mesmas 

regularidades presentes nos dizeres dos técnicos e das mães. A partir deste ponto, nos 

deteremos sobre as sequências discursivas produzidas pelos médicos. Logo de início, 

encontramos enunciados mais autorizados quanto ao saber do que estavam falando e do 

conhecimento acerca do assunto. Não demonstraram contradição, não aparecendo, em 

seus discursos, desse modo, as mesmas marcas discursivas encontradas nos discursos 

materno. Em seus dizeres, os médicos produzem um discurso pautado num saber 

autorizado, em que funciona uma memória discursiva que coloca em circulação, no 

funcionamento discursivo, um discurso autoritário. É desta posição discursiva que 

deriva um lugar de fala, constituindo a posição-sujeito médico. Como viemos discutindo 

ao longo desta pesquisa, o discurso médico-científico é um discurso totalizante e que 

não permite a reversibilidade discursiva, pois não admite contestações. No entanto, em 

alguns momentos na fala dos neurologistas, constatamos a presença de sequências 

discursivas em que o dizer médico possibilitou uma contradição.  

Vejamos, no quadro a seguir, as sequências discursivas recortadas da entrevista 

com o neurologista 1: 

 

 

 

“Poder, tudo pode, 

 

 

mas 

fugindo um pouco da ciência, 

mais pro lado do instinto, acho 

que a maioria das mães vai ter 

aquele instinto de realmente 

cuidar daquela criança e 

absorver.” SD40 (04-04-13, 

neurologista1). 

“Porque ou já se acostumaram [as 

mães] com aquilo [diagnóstico e/ou 

filho?] ou porque às vezes precisam 

mais do médico, ou porque estão se 

medicando, então, geralmente, 

chegam … a palavra conformada é 

meio forte,  

 

 

mas 

 

 

é a que me ocorreu agora.”  

SD41 (04-04-13). 

 

Quando perguntado sobre o possível comprometimento da relação mãe-bebê após 

o diagnóstico, o médico responde: “Poder, tudo pode, mas fugindo um pouco da ciência, 

mais pro lado do instinto, acho que a maioria das mães vai ter aquele instinto de 

realmente cuidar daquela criança e absorver.” SD40 (04-04-13, neurologista1). Ainda 

sobre a mesma questão, produz, numa outra SD, do mesmo modo como ocorre na 

sequência discursiva anterior, uma oposição expressa pela conjunção adversativa mas, 
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como podemos verificar a seguir: “Porque ou já se acostumaram [as mães] com aquilo 

[diagnóstico e/ou filho?] ou porque às vezes precisam mais do médico, ou porque estão 

se medicando, então, geralmente, chegam … a palavra conformada é meio forte, mas é 

a que me ocorreu agora.” SD 41 (04-04-13). Sendo assim, podemos dizer que o uso da 

conjunção adversativa mas indica, assim, como ocorre nas sequências discursivas 

produzidas pelos técnicos, uma contradição e só comparece no dizer do médico quando 

o mesmo se distancia de sua posição-sujeito médico e ocupa a posição-sujeito paciente.  

Vejamos, nas sequências discursivas seguintes, o mesmo efeito de contradição 

produzido pela conjunção adversativa ‘mas’, pois esta contrapõe a imagem que o 

médico tem de si mesmo em oposição à imagem que ele tem do paciente. Assim, 

percebemos que, quando o ‘mas’ é empregado, ele indica a passagem do médico de uma 

posição-sujeito (médico) a outra (paciente). 

 

“A minha política é só 

dar...quando tiver certeza 

absoluta. (…) Uma pressa em 

dar diagnóstico, que às vezes é 

o cartão de visita do 

profissional inseguro. (…) 

Então tem que ter segurança 

pra falar “não sei”, né? Eu não 

sei o que é, 

 

mas 

 

eu sei o que não é.” SD42  

(04-04-13, neurologista1) 

 

 

“... como que ele tem isso, se 

ninguém nunca disse? Eu 

disse: 

 

 

mas 

com a história dele, de que não 

chorou quando nasceu, ficou 

no CTI, teve hemorragia 

intracraniana, foi leve, mas 

você não sabe quão leve isso é. 

E frente ao caso, assim na 

cabeça dela, sem esperanças 

de ser o que ela sonhou um 

dia, ela possa desinvestir 

emocionalmente.” SD43  

(04-04-13, neurologista 2)   

 

Num momento seguinte, quando perguntado sobre como dizer um diagnóstico, 

responde: “A minha política é só dar...quando tiver certeza absoluta. (…) Uma pressa 

em dar diagnóstico, que às vezes é o cartão de visita do profissional inseguro. (…) 

Então tem que ter segurança pra falar “não sei”, né? Eu não sei o que é, mas eu sei o 

que não é.” SD42 (04-04-13, neurologista1). Nessa sequência discursiva, o médico 

contrapõe duas imagens diversas que ele próprio tem da posição sujeito-médico. A 

primeira refere-se ao médico enquanto alguém que sustenta uma posição-sujeito saber. 
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A segunda, ao contrário, diz respeito à imagem que ele tem de uma posição-sujeito 

médico que se utiliza do saber médico para se auto-afirmar, demonstrando-se, assim, 

um profissional inseguro, que se apressa em conferir um diagnóstico na tentativa de 

nomear algo ainda por ele desconhecido. Dessa maneira, o médico se coloca, no 

funcionamento discursivo, dentro de um jogo de imagens em que ele faz uma imagem 

de si próprio, uma imagem de um suposto interlocutor – pois ele parece dialogar com a 

imagem de um interlocutor projetada por ele -, e com a imagem que ele tem do objeto 

do discurso, ou seja, o saber médico. Na entrevista realizada com o neurologista 2, 

quando perguntado sobre a mesma questão, diz: “... como que ele tem isso, se ninguém 

nunca disse? Eu disse: mas com a história dele, de que não chorou quando nasceu, 

ficou no CTI, teve hemorragia intracraniana, foi leve, mas você não sabe quão leve isso 

é. E frente ao caso, assim na cabeça dela, sem esperanças de ser o que ela sonhou um 

dia, ela possa desinvestir emocionalmente.” SD43 (04-04-13, neurologista 2). Nas SDS 

acima, podemos analisar, no dizer dos neurologistas, a presença da conjunção 

adversativa mas como um fragmento discursivo que propicia ao médico dizer-se, ou, 

talvez, pudéssemos dizer que o médico assuma outra posição-sujeito ao mudar de 

posição no discurso, ocupando, assim, através de um jogo de imagens, o lugar de seu 

interlocutor, como podemos observar nas SDS 42 e 43. Faz-se interessante analisar que o 

efeito de sentido produzido pela posição-sujeito do discurso científico também afeta a 

posição-sujeito médico. Ao migrar para a posição-sujeito paciente, “saindo”, portanto, 

do discurso científico, o médico permite-se considerar aspectos subjetivos, 

contrapondo-os à objetividade científica. 

Considerando o conceito de memória discursiva, como já abordado anteriormente, 

podemos nos questionar sobre o lugar de onde migram essas imagens presentes no 

discurso médico, como vimos nas SDS 42 e 43. Essas correspondem a formações 

imaginárias  compostas por formações discursivas que, por sua vez, provêm de 

formações ideológicas. Assim, construímos o quadro com as SDS abaixo pensando em 

discutir a questão do efeito pharmakon (escritura) nas práticas discursivas. Para tanto, 

trabalhamos com as seguintes questões: “O que é o diagnóstico?” e “Qual o objetivo do 

diagnóstico na prática clínico-terapêutica?”, como vemos a seguir: 
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“Basicamente, a Paralisia Cerebral, a ECI, é um distúrbio crônico de origem precoce da postura 

e/ou do movimento de múltiplas etiologias, ou de muitas causas”. SD44 (25/02/12, neurologista 

1) 

 

 

“Ai eu fiz o laudo e coloquei ao final: portador de paralisia cerebral espástica. Trata-se de uma 

doença crônica”. SD45 (04/04/13, neurologista 2) 

 

 

“Diagnóstico: eu tenho obsessão pelo diagnóstico. Eu não me sinto muito feliz se eu não 

conseguir descobrir o que é aquilo. Então, eu vou em busca dos resultados. Me dá uma sensação 

muito grande de impotência por eu não descobrir o que que é.” SD46 (04-04-13, neurologista 2). 

 

 

Como podemos constatar na SD44: “Basicamente, a Paralisia Cerebral, a ECI, é 

um distúrbio crônico de origem precoce da postura e/ou do movimento de múltiplas 

etiologias, ou de muitas causas”. (25/02/12, neurologista 1); ou, ainda, como diz o 

neurologista 2: “Aí eu fiz o laudo e coloquei ao final: portador de paralisia cerebral 

espástica. Trata-se de uma doença crônica” SD45 (04/04/13, neurologista 2) O recorte 

dessas duas sequências discursivas nos possibilita analisar a posição-sujeito do discurso 

ocupada pelo médico em relação à formação discursiva que o faz se dizer médico. Deste 

lugar, imaginário, advém uma imagem antecipada de uma posição a partir da qual se 

supõe um saber. É desta posição-sujeito médico que ele produz um dizer que não 

permite falhas.  

Podemos, assim, considerar o caráter opaco da língua, o que permite, em seu 

funcionamento, que novos sentidos se produzam. Dessa forma, colocamos em questão a 

descrição promovida pela ciência através de diagnósticos classificatórios que 

estabelecem categorias e instituem lugares para os sujeitos. Podemos, dessa maneira, 

refletir acerca do modo como a descrição diagnóstica, enquanto uma escritura, aprisiona 

as posições sujeito médico, técnico, mãe e bebê, como podemos ver na SD 46: 

“Diagnóstico: eu tenho obsessão pelo diagnóstico. Eu não me sinto muito feliz se eu 

não conseguir descobrir o que é aquilo. Então, eu vou em busca dos resultados. Me dá 

uma sensação muito grande de impotência por eu não descobrir o que que é” (04-04-

13, neurologista 2). 

A partir da SD acima, podemos perceber o aprisionamento promovido pela 

escritura, fazendo com que os sujeitos fiquem presos ao discurso científico, o qual 

produz um efeito de literalidade, fixidez e fechamento, contrapondo-se à opacidade 

constituinte do sujeito e da ideologia. Essa literalidade que perpassa os protagonistas 



 

137 
 

(médico, técnico, mãe e bebê) produz efeitos de sentido que obturam a constituição do 

sujeito. 

Depois das discussões teóricas acerca dos sujeitos inseridos em uma prática 

médico-discursiva, e após a análise atenta do corpus, o objeto central da nossa pesquisa, 

ou seja, a constituição do sujeito em bebês encefalopatas, merece ser discutida como 

conclusão deste trabalho. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O sujeito e seus deslocamentos no interior dos discursos 

 

Ao iniciarmos este trabalho, tínhamos a seguinte hipótese: a imersão do bebê no 

campo discursivo do conhecimento científico submete-o ao lugar de objeto da ciência. 

Durante a pesquisa, percebemos que o bebê é tomado como objeto desta a partir do 

momento em que, após o nascimento, apresenta comprometimentos que indicam risco à 

sua vida. Assim, como discutimos até aqui, esses bebês entram no discurso médico aos 

primeiros sinais de anormalidade. De acordo com Clavreul (1983 [1978]), o diagnóstico 

assina a entrada do paciente no discurso médico a partir de uma classificação; no caso 

em questão: ‘bebê de risco’. Essa nomeação é dada a bebês que nascem em sofrimento, 

isto é, bebês que, ao nascer, apresentam problemas de qualquer ordem orgânica, como, 

por exemplo: insuficiência respiratória, hemorragia intra-craniana, entre outros. A 

princípio, esse infans que apresenta algum problema orgânico é colocado na 

classificação de ‘bebê de risco’. A entrada nessa condição o inscreve no discurso 

médico e técnico ao submetê-lo a uma unidade de tratamento intensivo (UTI), onde é 

tratado – por intervenções médicas e técnicas – de forma a retomar a condição de 

normalidade, que só será atestada por exames físicos, de imagens e testes diversos, os 

quais têm a finalidade de comprovar sua boa condição orgânica.  

Nesse período de internação em UTI, os bebês e suas mães vivem uma separação. 

Esta se dá num tempo muito primevo da constituição do infans. Como este é um ‘bebê 

de risco’, essa separação se faz indispensável devido às circunstâncias em que o bebê se 

encontra por apresentar risco de morte. São necessárias, assim, intervenções médicas e 

terapêuticas para o cuidado do orgânico, inserindo o bebê numa prática discursiva em 

que circulam diversos saberes que produzem deferentes dizeres sobre o mesmo objeto. 

Esses saberes, no entanto, têm um ponto de convergência, produzem a objetificação do 

doente por meio de um discurso de mestria, objetivo, tal como foi discutido desde o 

primeiro capítulo desta dissertação. 

Como foi abordado em nosso estudo, a formação ideológica da ciência se 

constitui na separação entre corpo e mente. Retomando, mais uma vez, Clavreul (1983 
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[1978]), desde os primórdios da ciência, o poder do médico é fundamentado em um 

método e em um saber produzido a partir de uma descrição orgânica da patologia, isto é, 

uma doença será descrita em sua relação com corpo. Assim se constitui o pensamento 

médico-cientificista. O estudo da anatomia se prestará a atestar a normalidade. Desse 

modo, tudo aquilo que se distanciar do normal será considerado patológico. A ciência 

constrói, assim, um pensamento calcado em dualidades que dividem a condição humana. 

Podemos observar isso no recorte de entrevista com a fisioterapeuta 1. Quando 

questionada sobre o lugar do sujeito como ser falante na clínica fisioterápica, esta 

responde: “A palavra subjetivo não é objetivo. O comportamento não é subjetivo. Não 

consigo colocar o subjetivo dentro do que estamos falando. É um somatório. O que 

você usa como subjetivo, nós usamos o mesmo item, só que com forma diferente, o 

corpo e a mente, a mente e o comportamental dessa criança, como ela age e como ela 

aceita o quadro em que ela está” (25/10/12, fisioterapeuta 1). Em um outro recorte de 

entrevista, agora com a fisioterapeuta 2, podemos observar o funcionamento da 

memória discursiva da ciência no discurso técnico, conforme foi discutido acima, 

fundamentando, assim, uma formação discursiva, uma matriz de sentidos que, por sua 

vez,  é constitutiva da posição-sujeito terapeuta. Essa posição-sujeito terapeuta promove 

uma prática discursiva que produz efeitos de sentido que significam nos discursos, 

como podemos verificar no dizer da fisioterapeuta referida acima: “O subjetivo de quê? 

Não, usamos orgânico. Nossa área é uma área clínica que entra com a arte motora. É o 

corpo. Como aquela máquina funciona, se move, se posiciona” (25/10/12, 

fisioterapeuta 2). Dessa forma, tais terapeutas falam a partir de uma posição-sujeito e de 

dentro uma formação discursiva – discurso médico – que está imbuída por uma 

memória discursiva do discurso científico, configurando, assim, uma imagem do que é 

corpo para sua prática profissional. Esse funcionamento discursivo, na clínica, promove 

uma prática terapêutica calcada na divisão dual apontada acima e que produz a 

objetificação do objeto. Ou seja, o pensamento médico que institui a divisão corpo e 

mente é constitutivo de uma formação discursiva que abole o discurso do sujeito, isto é, 

este não pode, não está autorizado, a dizer de si mesmo. O paciente precisa se submeter 

aos significantes do discurso médico, os quais, muitas vezes, ele não compreende. É o 

que podemos perceber nas falas de duas das mães entrevistadas: “Eu não sei se ela tem 

uma paralisia cerebral, mas o que eu entendi foi isso: absorveu e apagou o sistema” 

(26/10/12, entrevista 3); e “Não sei muito bem. O neurologista disse que ela tem um 
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atraso neuropsicomotor, mas eu não sei o que é um atraso neuropsicomotor... tem 

algumas coisas que eu quero perguntar a ele” (29/10/12, entrevista 4). Esse dois 

recortes ratificam o que a Análise do Discurso considera sobre os discursos: as palavras 

significam de acordo com a posição do sujeito no discurso. Orlandi (2010) define 

discurso como lugar social de embate e de confronto, entre o particular e o universal. 

Através dessas afirmações, podemos perceber a dificuldade no dizer das mães em 

subjetivar os significantes do discurso médico. Tal dificuldade remete-nos aos efeitos 

do equívoco e da falha na linguagem, pois, ao mesmo tempo que indica uma resistência, 

indica também a presença do discurso do sujeito. 

No caso da nossa pesquisa, o objeto de estudo são sentidos produzidos para a 

posição-sujeito bebê construída a partir do discurso médico-científico. Buscamos, assim, 

compreender como esse funcionamento discursivo atua na constituição do sujeito com 

relação a bebês que apresentam comprometimentos. 

Durante o percurso desta pesquisa, pudemos analisar algumas condições 

essenciais para a constituição do sujeito. Essas condições são estabelecidas pela 

operância das funções materna e paterna. Operações que submetem o bebê ao campo da 

linguagem e o possibilitam recortar os elementos constituintes de uma cadeia discursiva, 

isto é, o sujeito recorta do campo do Outro os significantes que o representam, tal como 

já discutido no terceiro capítulo, no quadro teórico da Psicanálise. É a entrada do sujeito 

no campo da linguagem, campo do Outro, que propicia ao sujeito a incorporação real do 

Outro real, primeira identificação necessária a todo ser falante. É nesse tempo que se 

inscreve o que Lacan (1998 [1964]) denomina estágio do espelho. 

Procuramos responder, ao longo desta dissertação, as questões suscitadas pela 

imersão do bebê no discurso científico. Entre nossas preocupações, uma se impôs como 

primordial: o submetimento do bebê ao discurso médico, logo, ao discurso científico, 

compromete a passagem do bebê da ordem da necessidade do puro orgânico para o 

estatuto de sujeito inserido no mundo da linguagem? Para respondermos a essa questão, 

propusemo-nos, neste trabalho, depreender o que se entende por constituição subjetiva 

no campo da Psicanálise, questão esta que também foi amplamente discutida no capítulo 

correspondente. 

Buscamos, em nossos estudos, um percurso de trabalho que findou em algumas 

considerações bastante pertinentes para a conclusão desta dissertação. No que tange a 
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constituição do sujeito, constatamos a imprescindível necessidade da imersão do infans 

no campo do Outro, ou seja, no campo da linguagem. Na escrita deste trabalho, há uma 

sutileza que necessita se inscrever: o campo do Outro é o campo da linguagem; campo 

que advém a partir da operância das funções materna e paterna. A sutileza está em 

considerarmos que essas funções se encarnam em todo aquele que endereça ao infans o 

olhar e a voz – pulsões invocantes (LACAN, 1998 [1964]) –, investimentos fundadores 

da constituição de um Eu primordial e de um objeto fundamental à constituição do 

infans como sujeito. A operância dessas funções constitui o sujeito e o define como 

efeito de linguagem. Lacan, a partir deste aforisma, equipara sujeito e discurso. Foi por 

essa razão que nos ocupamos, nos subcapítulos desta dissertação, dos conceitos de 

inconsciente, sujeito e discurso, pilares da clínica psicanalítica e, portanto, da clínica do 

sujeito. Uma das contribuições mais frutíferas que a Psicanálise confere à Análise do 

Discurso diz respeito à maneira como o sujeito se define com relação ao discurso, ou 

seja, o sujeito é linguagem, ou, melhor dizendo, o sujeito é discurso.  

O primeiro passo de nosso trabalho foi o de buscarmos fundamentar teoricamente 

os conceitos que poderíamos utilizar para argumentar e refletir acerca da questão 

proposta. Dessa forma, buscamos, primeiramente, descrever as bases que consolidam o 

saber científico. Contamos, assim, com a leitura de Clavreul (1983 [1978]), que nos 

possibilitou refletir sobre a história da construção do discurso cientificista e sobre o 

nascimento da ordem médica. Procuramos pensar a constituição do conhecimento 

científico através do campo da Filosofia e da Psicanálise. A ciência nasce a partir da 

observação da natureza. Clavreul (idem) afirma que é Hipócrates quem inicia a práxis 

no corpo e institui o estudo da anatomia para conceber a natureza das coisas e, a partir 

desta, diferenciar e reconhecer os aspectos ligados à normalidade e à anormalidade, 

assim como foi abordado por Canguilhem (2011). A Psicanálise, por sua vez, através de 

Freud, trouxe contribuições bastante significativas para pensar o sujeito da ciência 

constituído pelo inconsciente. A entrada do conceito de inconsciente tal como proposto 

por Freud institui uma outra dualidade: consciência e inconsciente, pensamento 

fundamental para as elaborações das bases psicanalíticas. Lacan, na releitura freudiana, 

é taxativo e afirma que o sujeito é efeito de linguagem. E, mais tarde, conclui que o 

sujeito é discurso. 

Essa leitura abriu caminhos em nossa pesquisa e nos permitiu perceber a distinção 

entre dois campos do conhecimento: ciência e psicanálise. Mas também nos permitiu 



 

142 
 

pensar o quanto seria frutífero a convergência desses saberes na clínica de ‘intervenção 

precoce’, como diz Nazar (2008). A partir da Análise do Discurso, procuramos pensar a 

clínica médica como um lugar constituído por formações discursivas que geram 

formações imaginárias, as quais se estabelecem no interior do funcionamento discursivo 

do discurso médico. A partir desse ponto, fomos sendo levados a atravessar os dizeres 

que constituem o saber científico, buscando compreender os efeitos de sentido 

produzidos por tal discurso nos discursos médico e técnico, que, por sua vez, migram ao 

dizer das mães e produzem efeitos de sentido. Efeitos de sentido que migram ao campo 

simbólico em que o bebê se inscreve.  

Orlandi (2010) discute que há, no interior do funcionamento discursivo, uma 

hierarquização das posições-sujeito no discurso. Essa hierarquização se dá a partir do 

estabelecimento das relações de força que funcionam no interior dos discursos, atuando 

sobre os protagonistas, enlaçando os interlocutores num jogo de imagens que estes 

fazem de si, da imagem do seu interlocutor, da imagem da imagem que o seu 

interlocutor faz do locutor e da imagem do objeto. A partir da análise das formações 

imaginárias em jogo no funcionamento discursivo da prática médico-terapêutica, 

pudemos compreender melhor os efeitos de apagamento das evidências produzidos pela 

ideologia em funcionamento nas formação discursiva em questão, ou seja, o discurso 

médico.  

A partir das análises das sequências discursivas realizadas acima, pudemos 

constatar que esse jogo de imagens presentes no discurso pode funcionar como um fator 

excludente do discurso do sujeito, o que dificulta, em grande medida, a constituição do 

sujeito nos bebês encefalopatas. O trabalho com estes deve se sustentar na aposta do 

advir do sujeito, pautada na consideração de que, em relação a todo conhecimento, há 

uma brecha que permite sempre um novo conhecimento, ou seja, na relação do homem, 

do ser falante, com a linguagem, sempre haverá uma hiância garantidora de um dizer. 

Todo esse percurso nos fez pensar algumas especificidades recortadas por nós 

como pontos que se fizeram destacar como prioridades para a constituição do sujeito em 

bebês portadores de ECInp. Primeiro ponto: a entrada do tratamento promove o efeito 

pharmakon, pois, ao mesmo tempo em que cura e restabelece a vida, pode levar à morte 

subjetiva. Quer dizer, para tratar do corpo, o bebê é separado de seu Outro primordial e 

inserido no campo do outro. Essa inserção, se tomada apenas como algo necessário e 
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sem consequências, é extremamente prejudicial aos tratamentos médico-terapêutico, 

pois não há possibilidade de reabilitarmos um corpo não habitado pela linguagem, isto é, 

pelo sujeito do inconsciente. O segundo ponto diz respeito à entrada do diagnóstico. 

Constatamos que o diagnóstico porta a característica de uma escritura que promove 

efeito de sentido literal, fixo e fechado. Nessa questão, percebermos que a inserção do 

sujeito no discurso médico-terapêutico, discurso direcionado pela leitura do corpo, pelo 

diagnóstico e pelo prognóstico de uma doença, promove, mais uma vez, o efeito 

pharmakon, isto é, o diagnóstico pode tanto auxiliar quanto prejudicar o tratamento. 

Quando ocupado em direcionar o tratamento do corpo, exclui a importância da 

constituição do sujeito na clínica de bebês encefalopatas. O terceiro ponto está 

relacionado aos efeitos de sentido promovidos pelo aprisionamento do sujeito à 

escritura, ou seja, a um texto pronto, acabado, não furado, fechado e que visa a cura. O 

aprisionamento produzido pela escritura que institui o saber médico pode levar 

exatamente ao inverso do que se espera no que se refere à cura do corpo. Pois 

exatamente os recursos médico-terapêuticos empregados para alcançar esse objetivo 

trazem graves prejuízos à constituição do sujeito, visto que excluem do tratamento a 

palavra, o lugar do campo do Outro como o mais primordial tratamento que se pode dar 

a um bebê. 

Concluímos, assim, que a escritura exclui o discurso, pois é letra morta 

(DERRIDA, 2005), assim como o diagnóstico exclui o sujeito do discurso. Nosso 

trabalho de pesquisa buscou compreender os discursos que fundamentam o campo da 

constituição subjetiva dos bebês a fim de poder trazer a inclusão da Psicanálise para o 

tratamento multidisciplinar indicado a esses bebês. Cabe lembrar que a indicação de 

tratamento multidisciplinar é sugerida desde os primeiros meses de vida, o que justifica 

e impõe a presença de um psicanalista junto à equipe, pois é a presença da Psicanálise 

junto ao campo da medicina que pode promover a discursividade do corpo, tratada 

longamente neste trabalho. Pareceu-nos muito pertinente a necessidade de considerar a 

escuta analítica no trabalho dessa clínica como forma de fazer intervir outros ângulos na 

prática médico-terapêutica com bebês portadoras de ECInp. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 – Roteiro das entrevistas 
 

Roteiro de entrevista 1 ( Mães) 
 

1) Como foi a gravidez? 

2) Como foi o parto? 

3) Ele tem diagnóstico? 

4) Como você recebeu a notícia do diagnóstico de seu filho (a)? 

5) Qual o momento mais intenso vivido junto a seu filho (a)? 

6) Como você vê seu filho (a)? 

 

 

 

Roteiro de entrevista 2 ( médicos-técnicos) 
 

1) O que é a patologia ECInp? 

2) Qual a importância do diagnóstico para o exercício de sua prática? 

3) Qual o prognóstico desta patologia? 

4) Como se constata esse diagnóstico? 

5) Qual o objetivo do tratamento? 

6) Quais os efeitos da constatação do diagnóstico de ECInp? 
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ANEXO 2 –  Transcrição das entrevistas 

 
 

Entrevista 1 – mãe 1 
 
PESQUISADOR (PESQ.):  O que você lembra da gravidez do Kaio? Como foi a gravidez? 
ENTREVISTADO (ENTR.): Em matéria de exames, foi tudo normal. Só tive muito aborrecimento em 

casa. Briga com o marido. Nunca agressão [física], mas verbal. Aí eu ficava  
chorando e meu nariz ficava sangrando. Falei com a médica e ela disse que era normal e que não era nada 

demais.  
A pressão na hora do parto subiu. O parto do meu outro filho tinha que ser cesária, porque tinha que 

ser cesária, só que neste, forçaram o parto normal por causa da pressão alta. 
Eu estava com a guia de internação, estava com a pressão alta e a médica falou que eu não estava 

ainda pronta para ter o bebê e que eu aguardasse em casa. Aí, no dia seguinte, comecei a sentir algumas 

dores e fui para o hospital. A médica falou que eu ainda não estava pronta e me pediu para voltar para 

casa, só que antes a enfermeira verificou a pressão, que já estava a 20. Aí eles me internaram, mas não 

fizeram a cesária. A minha pressão chegou a 24 e ele demorou muito para nascer. Nasceu cansadinho, 

parou de respirar, foi entubado e foi aí que faltou oxigênio no cérebro dele. Aí ele ficou 26 dias na UTI 

neonatal internado, tomando remédios, antibiótico e fazendo ultra na cabeça. Eles falam ultra. Aí saí de 

lá e ele deu convulsões. Fui direto para o neuro, que está com ele até hoje. Toma remédio até hoje. A 

neuro tentou tirar o remédio de convulsão dele... Ele ficou 7 meses sem remédio, mas depois ele deu uma 

convulsão e tivemos que voltar com o remédio. Outro remédio. E agora, graças a Deus, não tem dado 

mais não. 
PESQ.: Ele tem diagnóstico?  
ENTR.: Tem epilepsia e paralisia cerebral. Pelo menos é o que dizem que ele tem, porque o médico até 

agora não tinha dito. 
Perguntei: “Doutora o que meu filho tem? Porque às vezes me perguntam e eu não sei...” Aí foi que 

ela disse que era “paralisia cerebral”.  
Afetou, mas como ele é bebezinho tem a possibilidade de um lado suprir os dois. Porque afetou um 

lado do cérebro, tem a possibilidade de um lado suprir a função dos dois e vamos aguardar. Aí estamos 

fazendo fisioterapia para ver se ele melhora. 
PESQ.: Foi uma gravidez planejada? 
ENTR.: Foi. Quem escolheu o nome fui eu e meu filho mais velho. Eu queria Eduardo só que não queria 

colocar Carlos Eduardo, porque tinha um Carlos perto da minha casa que eu não gostava dele. Ai meu 

filho falou pra eu colocar Kaio, aí concordamos. Kaio Eduardo. O meu marido não concordou. Ele achou 

que o meu filho mais velho, que não é filho dele, ele achou que meu filho estava querendo ser mais pai do 

que ele. Aí eu falei para ele ( o pai) que era para ele (o pai) escolher o nome, mas não quis escolher ai ele 

(o filho) deu a ideia e eu aceitei. Eu gostei. Ai ele [o filho] ficou todo bobo e disse: “Eu que escolhi o 

nome do meu irmão né mãe?” Ele tem 9 anos. 
PESQ.:  Como foi o período desde o nascimento até a saída do hospital? 
ENTR.: Primeiro me pediram as ultras todas para ver se [o problema] não era da gestação. Aí, eu falei 

que não era, porque ninguém nunca tinha me falado nada. Fiz ultra e o médico nunca falou que tinha nada 

imperfeito no cérebro dele, qualquer coisa que fosse. Aí, eu trouxe a ultra para provar. Aí, eles pegaram e 

uma médica falou: “Mãe ele vai ser uma criança especial.” Aí, eu falei: “Especial para mim ele já é”. 

Disse: “Olha, a gente não sabe o que vai afetar nele, pode ser na aprendizagem na escola, pode ser que ele 

não ande, não fale, qualquer coisa pode acontecer, mas a gente não pode prever agora, porque ele é muito 

novinho. A gente não sabe a parte que afetou.” A médica disse isso quando ele tinha 7 dias de internado. 

Quando ele nasceu, ele nasceu muito pretinho, sendo que Kaio é branquelo, tanto que deram ele como 

negro, na cor errada. 
Aí eu falei assim: “Doutor, tem alguma coisa errada com o meu bebê, porque ele só fez um chorinho 

e parou e ficou todo molinho.” Aí, ele falou que estava tudo bem. Aí levaram ele rapidinho. Aí 

continuaram..., me deram ponto, eu fiquei... Depois, fui para a sala de pós-parto e ninguém... meu bebê 

não chegava. (6.12). Aí, depois veio o pai do meu filho e a pediatra... Falaram o que tinha acontecido com 

ele, que a criança, quando nasce, recebe uma nota de 0 a 10 e que a de Kaio tinha sido 2. (6.20). Que ele 

estava na UTI... Aí, não queriam me dar alta, porque a pressão estava alta. Aí eu disse para a médica: “Se 

a senhora não me der alta, vou ficar com a pressão alta sempre, porque não tô podendo ver meu filho. 

Vou ficar nervosa”. Aí ela me deu alta, comecei a tomar remédio – Captodoce – e comecei a ver ele [o 

filho Kaio]. Ia para a visita e ia direto para o hospital tomar remédio de pressão. Saí de lá [da visita] com 

meu pico de pressão altíssimo para colocar remédio embaixo da língua. O que eu estava tomando não 

fazia efeito mais. Aí foi horrível, porque às vezes morria bebê lá dentro e ninguém falava de quem era... e 
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fica esperando a hora da visita... Quando a mãe chegava, chamavam a mãezinha e aí a mãe começava a 

gritar... Eu chorava do lado de fora. E pensava: “ainda bem que não foi o meu.” E aí eu sentia um 

sentimento de culpa. Era horrível. Mas os médicos cuidaram muito bem dele. Foi muito bem tratado! 
PESQ.: Ele saiu da UTI em quanto tempo? Nasceu com quantos quilos?  
ENTR.: (7.49). Nasceu com 2,950kg. Nasceu um bebezão, era o maior bebê que tinha na UTI. O restante 

era pré-maturo, pequenininho. Ele não... Foi só porque ele parou de respirar mesmo... Ficou entubado 7 

dias e depois foram tirando dele... (8:06). [silêncio] Ficar lembrando é difícil! [silêncio].  
A vida é muito difícil para mim. Não que seja mais difícil que pros outros... [choro]  
Mas ele não anda, ele não fala, então quem tem que ficar com ele sou eu. Não tenho coragem de 

deixar com ninguém. Não posso deixar com ninguém. Ninguém fica para mim, nem para eu fazer as 

coisas dentro de casa... [choro] Mas dá para levar, só peço força e sabedoria. Força para carregá-lo e 

sabedoria para saber o que fazer para ajudar a ele. Mas é muito bom ser mãe do Kaio. Ser mãe do Enrique 

[primeiro filho] foi fácil, andou sozinho... foi muito fácil. (9:01) Mas do Kaio foi mais difícil, e, por ser 

mais difícil, eu aprendi muita coisa. Aprendi  ser mãe, aprendi ser mulher, aprendi a lutar pelos direitos 

dele. Mas foi bom, muito bom. Foi o que eu falei: “Deus, eu quero ele do jeito que o senhor me der, só 

não quero perdê-lo. Ele veio... (9:19) Eu quero ele assim.” Muito carinhoso; muito bonzinho, ele. 
PESQ.: Como foi quando a médica disse que ele não andaria, que teria sequelas, no sétimo dia de sua 

vida? Quando que ele era uma criança especial? Você achou que era a hora certa? O que você pensa disso? 
ENTR.: Não, ela me falou direitinho. Tinha um médico lá muito ignorante. (9:51). Ele falava de qualquer 

jeito com as pessoas. Ele nunca falou nada comigo, só com as outras mães. Aí ela não... Chamou 

direitinho e falou direitinho. Falou: “Ele nasceu especial, (10:00) não sei o que, a gente vai ter que ficar 

observando o que ele vai fazer e o que ele não vai.” Até aí tudo bem. Eu fiquei mais assustada quando 

eles falaram que quando ele estava internado, tiraram líquido da espinha dele para ver se ele estava com 

meningite. Aí eu fiquei assustada. (10:18). Agora, fora disso... eu aceitei! Não tinha nada de (...) Eu só 

queria ele... Não pensei muito na dificuldade que seria. Agora, graças a Deus, ele já anda segurando em 

mim, (10:36) já me descansa um pouquinho. Fala “mamãe”. Fala “Monique”, “Mamãe Monique”. Fala o 

nome do meu filho. Está melhorando bastante depois que veio para cá. (10:50). Ele só andava com o 

pescoço caído, pescoço mole. A gente colocava ele sentado e ele caía. Só que a neuro tinha me falado 

antes que era para eu trazer ele... Eu não sabia que tinha que fazer fisioterapia. Eu só percebi, porque 

quando eu ia trocar a fralda dele, ele dava um risinho de dor e botava as pernas para baixo de novo. 

(11:12). Aí eu achei estranho. Eu tentava abrir e eu vi que a perna estava dura. (11:17). Aí eu conversei 

com a neuro, aí ela disse que ia ter que ir para a fisioterapia então. Se ela falasse, logo que ele nasceu, que 

ele tinha que fazer tratamento, que eu teria que vir para cá,  acho que ele estaria bem melhor! Ele[ o 

médico] esperou primeiro atrofiar as perninhas, ficar durinhas, para poder mandar para cá. 
PESQ.: Mudou alguma coisa na sua relação com ele na hora que você recebeu esse diagnóstico? 
ENTR.: Não senti nada que pudesse me dar um “baque”. Cheguei em casa, falei para minha mãe. (12:09).  
PESQ.: Você já esperava?  
ENTR.: Não, porque ele estava normal. Nasceu de 9 meses, com 42 semanas. Então, para mim, era tudo 

normal. Mas só o fato de ter ele alí e não poder pegar, dar de mamar, eu fico [sugando o leite em casa] 

com a bombinha. Tinha dia que quase não saía leite, eu chorava com medo de secar, porque lá na UTI não 

podia dar leite para ele. Aí, depois, eu comecei a dar. (12:32). Ele passou a beber com a borrachinha. Aí a 

médica [a enfermeira] me perguntava: “Você não teve outro filho? Eu dizia: “Tive, mas o outro não teve 

nada. A gente pegava (...) Ele, eu pegava (12:42) cheia de mão, porque ele mamava com uma borrachinha 

na boca... Ele mamava e eu saía de lá chorando... Aí comecei a chorar porque só estava esperando ele 

sugar para ter alta. Aí, com 26 dias, me ligaram para levar a roupinha para buscar ele. Aí que eu peguei 

ele e trouxe. (13:02). O irmão também adorou. Ele sabe que ele é especial. Eu peguei uma cadeira de roda 

aqui, porque ele é muito pesado, para carregar ele e bolsa fica muito pesado. Aí, minha sobrinha, que é 

criança, falou: “Ha ha ha! Kaio, você está na cadeira de roda! Aí, meu filho Enrique escutou e falou assim: 

“Não fala assim do meu irmão não. Você não sabe o dia do amanhã!” Aí eu falei pro Enrique que também 

não é assim. Ela não entende, ela só tem 4 anos. Ele diz: “A mãe dela terá que ensinar.” Tudo bem, a mãe 

dela tem que ensinar, mas (13:37) todo mundo ficou chocado quando eu cheguei com a cadeira. Mas 

agora todo mundo assusta, mesmo porque eu não posso deixá-lo na cadeira. (13:48). Se deixar na cadeira, 

não iriam me dar, mas disse que ia deixar ele na cadeira. 
PESQ.: Como você vê o Kaio hoje? 
ENTR.: Hoje ele melhorou muito do que ele era. Ele senta, fica de pé. (14:13). Ele não engatinhava, 

começou aqui a ir se arrastando, ficar igual a um sapinho, ia pulando com a parte de trás, melhorou muito, 

muito mesmo. Mas sei que ainda tem muita coisa para melhorar, mas (...) E ele é muito medroso, muito 

assustado, acho que ele não anda por causa disso. Porque se colocarmos ele de pé, segurando as coisas ele 

fica com medo. (14:40). Mas se ele sente que você está alí ele fica. 
PESQ.: Mas você chama ele, você acredita que ele vai andar? Você conversa com os profissionais, se 
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situa da realidade dele?  
ENTR.: Eu perguntei à fisioterapeuta. Ele chora com ela, só com ela, mas como ela tem que fazer força 

pra perninha dele ficar mole... (15:13). Aí, eu falei com ela: “Me ensina o que você faz, que eu possa 

fazer em casa, pra mim ajudar, porque só venho aqui 2 dias e o resto da semana vou fazendo em casa, 

porque quando ele vier, não vai estar sentindo tanta dor.” 
Aí, ela falou que tava bom e me ensinou como é que faz. Ele mesmo sabe como é que faz. (15:30). 

Se perguntar a ele “Como a doutora Roseli [fisioterapeuta] faz em Kaio?”, ele dobra a perna e faz força.  
PESQ.: E o pai?  
ENTR.: O pai dele (...) Se ele [Kaio] é assim como ele é, é por causa do pai dele. (15:55). Porque a 

médica falou assim: “Kaio tem que ir para um lugar onde não possa ter música, Kaio tem que ter cuidados, 

Kaio tem que ser igual a um bonequinho de vidro. (16:01). Não pode ter nada com o Kaio... 
PESQ.: Fale mais sobre isso... 
ENTR.: Falou que não tinha que ter música alta, tinha que tratar ele com cuidado, não podia assustar ele. 

O susto, a gente evitou... Mas o pai dele joga ele pro alto e brinca e os dois brigam com o meu outro filho 

e ficam se embolando na cama. Aí eu chego e falo: “Que isso! Tá saindo uma briga?” Aí ele diz que sai e 

vai para cima do outro filho. Então... a gente não teve assim muito cuidado... o pai dele não teve o 

cuidado que a médica pediu. (16:40). Eu acho que isso foi bom, porque se a gente ficasse muito quietinho, 

acho que ele ia ficar pior. Ele ia ficar mais paradinho. De tanto o pai dele jogar ele para o alto ele 

melhorou muito. Ele brinca muito com o filho dele. Ele gosta muito dele. Ele trata ele super bem. 
PESQ.: Porque a médica disse isso? E o que vocês pensaram? 
ENTR.: Ele eu não sei, mas eu não tive muito isso de diferença não. Ele veio pra mim e estava contente 

por ele vir e (...) O pai dele é muito bruto... a brincadeira dele é assim... Até meu pai mesmo fala que se 

não fosse Nilton [o pai], esse menino ia estar muito parado. (17:41). E como ele não tratou o Kaio com a 

diferença que ela falou para ele ser tratado... só o susto a gente evitou. Às vezes, meu filho chegava 

gritando e Kaio se assustava. Aí a gente brigava com ele. Agora, fora isso... Ele adora música. Lá em casa 

é forró ligado o dia todo. (17:57). Ele canta música. Ele fica dançando os forrós dele lá. Eu acho que se 

nós tivéssemos seguido à risca o que ela falou ele teria ficado muito paradinho. (18:20). 
Meu pai tem um bar em frente em casa. Ele e meu pai dançando... E ele dança juntinho! Ele é 

xodozinho do meu pai, de todo mundo lá de casa. (18:53). 
PESQ.: Você se lembra de alguma coisa que foi intenso? 
ENTR.: Foi quando ele teve convulsão. A médica pediu exame e não deu nada. Então ela tentou tirar o 

remédio. Aí fizemos isso. Ele ficou 7 meses sem tomar remédio. Aí eu tava com ele, ele tava dormindo. 

Quando cheguei perto, ele roncava e babava. Aí estranhei e percebi que algo estava errado. Fiquei 

desesperada. 
Médicos atenderam ele, ficaram sugando ele (...) 
Kaio dá convulsão dormindo. Eu fico então só vigiando ele dormindo. Eu acho que ele demorou para 

começar o tratamento. Eu descobri o diagnóstico dele porque tive que pegar um laudo com a médica para 

entrar com o pedido da pensão. Aí o médico legista deu o laudo e disse que (23:30) ele ... perito. Aí a 

médica disse que ele tem paralisia cerebral. Ai eu falei: “Tudo!” 
Mas ela nunca me disse nada. 
Kaio aprende tudo. A dificuldade dele é falar e andar. Mas hoje ele está falando. A médica disse que 

ele vai fazer tudo como as outras crianças. Não afetou muito ele. Ele só vai demorar mais um pouco. 

(25:16). O que afetou, com o tratamento vai dar para tratar. 
PESQ.: E o que te afetou saber dessas coisas? 
ENTR.: Eu não penso nisso. Não me afetou em nada. Eu não sei se teria força, mas depois do Kaio tiro 

força de onde não tem. É só tratar, quando se acha o tratamento no lugar certo... Não procuro ficar 

pensando em coisas ruins. Mesmo porque não dá tempo. Não dá tempo nem de pensar. Mas é muito bom! 
Ele tinha medo de criança. Mas, no trabalho de grupo, ele aprendeu a conversar com as crianças. Ele 

aprendeu a dividir aqui no tratamento 
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Entrevista 2 – mãe 2 
 
 

PESQUISADOR (PESQ.): Como foi a gravidez da Nicolly? 
ENTREVISTADO (ENTR.): A gravidez da Nicolly foi muito boa. Já planejada. Fui morar com meu 

esposo muito nova, com 15 anos. Ele tinha 21 anos. Começamos a namorar muito novo e casamos muito 

novo. Só que eu não queria filho no começo. Eu queria esperar um tempo. Aí nós esperamos muito tempo 

– 10 anos – pra engravidar. Então foi uma gravidez muito desejada. (0:57). Desde o início... Desde o 

início eu queria ela muito. A gravidez dela foi muito boa, eu não sentia nada. (1:06). Sempre me sentia 

muito bem, não tive enjoo, não tinha nada, nem parecia que eu estava grávida. (1:09). As 

ultrassonografias... tudo normal. Fazia o pré-natal, tudo certinho. (1:15). Foi tudo bem. 
PESQ.: Como foi receber a notícia de que estava grávida?  
ENTR.: Comecei a desconfiar que estava grávida. Fiz o exame de sangue. (1:29). Aí marquei o obstetra e 

comecei a fazer o tratamento pré-natal. Aí foi tudo bem.  
PESQ.: O tempo de gestação?  
ENTR.: Foi 38 semanas (9 meses).  
PESQ.: Como foi o parto?  
ENTR.: Foi marcado. Eu fazia pré-natal com esse médico... E meu esposo (int.) (...) Então... nós tinha 

medo de eu sentir alguma coisa. Então eu marquei. Eu queria que fosse normal só que meu esposo achou 

perigoso e como ele ia pagar, então eu optei logo pela cesariana. Ia pagar mesmo... Aí foi tudo marcado 

certinho. Já fui mesmo já sabendo, não senti nada. Na hora do nascimento foi tudo normal. 
PESQ.: O que aconteceu com Nicolly? 
ENTR.: (2:54). Na hora do parto foi tudo normal, ela chorou, eu vi ela. Só o que aconteceu de diferente 

foi que eu senti muita falta de ar na hora. (2:58). Aí, depois que trataram ela, eu me senti bem depois. Só 

na hora mesmo, na anestesia... Mas muitas mulheres falaram que sentiam também. E nem por isso a 

criança sente nada. Então, pra mim, estava tudo normal. Até depois de um tempo, que eu fui percebendo 

que tinha (3:20) alguma coisa errada. Depois dos 4 – 5 meses... Assim, fui vendo que ela não estava 

sentando. A primeira coisa que fui vendo é que ela não se interessava pelos objetos. (3:28). Eu mostrava o 

chocalho, alguma coisa para ela, era como se fosse a mesma coisa que nada. (3:34). Aí começava a 

perguntar para o pediatra. O pediatra dela era um excelente pediatra. Era particular e eu fui desde o 

primeiro momento com ele: Doutor Marcos. Aí ele falava que era tudo normal. Ele examinava e não via 

nada. Aí eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada. (3:59). Aí eu chegava lá e falava com ele: 

“Por que minha filha não está pegando isso?” “Por que ela não se interessa?” (4:08). Ele dizia que ela era 

muito pequena, ia se interessar ainda. Ela nasceu muito pequena. (4:14). Ela nasceu com 2,250kg e 48cm, 

com 9 meses, mas com peso menorzinho, né? Aí ele falava que era porque ela nasceu muito pequena. 

“Vamos esperar mais um tempinho para ver se de repente ela ainda vai fazer.” (4:27). Aí eu voltava e 

continuava dizendo: “Ela ainda não está fazendo...” “Não está durinha.” Apesar (4:27) de que, ela ficava 

durinha no meu colo. Ela olhava as coisas, mas não estava sentando ainda e nem se interessava em pegar 

os objetos. (4:40). Aí ela foi crescendo mais e eu fui vendo que ela não virava... Aí não sentou mesmo. Aí 

eu falei: “Tem alguma coisa de errada aí.” Aí eu falei que tinha alguma coisa errada. Ainda assim ele 

dizia: Não... mas ela vai fazer. (4:58). Aí então ele disse: “Qualquer coisa você leva ela no neurologista, 

num neuropediatra, pra ver se tem mesmo alguma coisa.” Aí eu falei com meu esposo e levei ela num 

neuropediatra. “Vou tirar a dúvida. Vou chegar lá não vou falar nada, vou ver o que o neuropediatra vai 

falar.” Aí foi o que eu fiz. Levei ao neuropediatra. Cheguei lá, deixei ela olhar tudo para ver e deixei ela 

fazer as perguntas pra ver (5:22) o que vai falar. Aí fui comentando com ela: “Ela não esta fazendo isso 

(5:25) ainda”... Aí ela [a neuropediatra] mostrava os brinquedos e ela [Nicolly] olhava, mas também não 

se interessava, nem pegava. Ela olhava mas não tinha interesse, igual aquelas crianças que ficavam 

querendo pegar.  
Ai eu falei com a pediatra... E ela  [pediatra] colocava ela [Nicolly] de bruços mas ela não 

aguentava o peso do corpo... (5:54) Mas ela deveria estar virando. Aí ela [a pediatra] falou assim: “É a 

primeira vez que eu estou te vendo... Eu não queria te encaminhar para um neuropediatra. (6:52). Mas se 

você acha que tem alguma coisa de errado, eu vou encaminhar ao neuropediatra.” Eu já achava que ela 

tinha alguma coisa de errado mesmo. Aí ela disse que se eu achava isso que eu levasse logo de uma vez. 

(...) Só que eu levei ela ao neuro, ele examinou ela toda e também disse que ela não tinha nada. Só que aí 

ele disse: “Vamos fazer uma tomografia, pra gente ter certeza. O que eu estou vendo aqui... ela não 

parece ter nada. Mas vamos fazer uma tomografia pra ter certeza se ela tem mesmo alguma coisa ou não?” 

Aí eu voltei de novo. Aí ele também me disse que ela deveria fazer estimulação precoce. Mesmo que ela 

não tivesse nada. Aí eu comecei a procurar estimulação em Maricá, mas lá é difícil conseguir as coisas. 

(7:05). Aí eu fui ao pediatra e falei que eu a tinha levado ao neuro e que ele tinha sugerido a estimulação e 

pediu a tomografia. Aí ele falou assim: “Ela já fez uma ultra “alguma coisa que não entendi”? Ai eu disse: 
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“Ela nunca fez. Você é o pediatra dela e nunca pediu. Então ela nunca fez.” Ele sabia que existia esse 

exame e aí pediu. (7:37). Só que aí já pediu a tomografia, mas aí o plano não cobria tomografia aí 

resolvemos fazer a transfronlanela, mas aí a ... (7:51) já tá fechada já e aí não deu pra ver nada. Só que 

eu fiz e deu para ver que tinha alguma coisa diferente não dá pra ver direito. (8:10). Aí faz a ressonância 

magnética... aí deu para ver que tinha uma alteração (9:11) e que é uma “lesão hipóxica” esquerda. O 

neurologista não me explicou direito o que era. Só me explicou que tinha que fazer tratamento. Que ela 

tinha que procurar uma estimulação multidisciplinar e aí eles iam me dizer o que ela precisava fazer.  
PESQ.: E ela tem diagnóstico?  
ENTR.: O diagnóstico da ressonância magnética é esse: lesão hipóxica esquerda. A doutora Isabela 

(neurologista) me disse que é como se ela tivesse tido um AVC e faltou oxigênio. (9:57). Na hora do 

parto, tinha que ter passado sangue e não passou. É como se tivesse faltado oxigênio. Só que não 

aconteceu nada na hora do parto. Ela falou para mim que isso acontecia na barriga ou então na hora do 

parto. Só que na barriga... só se eu tivesse tido uma perda de líquido ou um pouco de sangue. Isso não 

aconteceu. (10:23). Nem infecção cesariana eu nunca tive. (10:29). Foi uma gravidez muito boa. Eu não 

tive nada. (10:37). 
PESQ.: Qual o momento mais intenso vivido com Nicolly? 
ENTR.: Acho que está sendo agora. (10:53). Porque ela não está fazendo nada. (10:56). Aí agora ela me 

conhece, porque o que mais me machucava mesmo... Porque era a mesma coisa que eu não fosse nada. 

(11:01). Ela não me reconhecia como mãe. (11:05). Para mim, ela não me reconhecia, porque quando 

deixava ela com uma pessoa, era muito difícil eu deixar, mas quando eu deixava era a mesma coisa que 

nada. Então ela agora está me reconhecendo... e que ela quer ficar comigo e com o pai dela. Pra mim, 

isso está sendo muito bom. Então agora é que eu estou vivendo um momento muito bom. Ela está 

começando a engatinhar, se interessando para pegar os brinquedos... 
PESQ.: Quem escolheu o nome da Nicolly? 
ENTR.: O nome da Nicolly foi a tia dela (a madrinha) quem escolheu o nome. (0:19). Ela teve um sonho 

e falou para eu colocar esse nome.  
PESQ.: Qual foi o sonho? 
ENTR.: A minha irmã (0:25) que tava falecida falou que eu ia ter um bebê... Aí falou que ia ser uma 

menina e falou para eu colocar esse nome: Nicolly. Escreveu no papel e falou para eu colocar. Falou que 

esse nome era muito bonito. 
PESQ.: Qual era o nome da sua irmã? 
ENTR.: Rosimery. 
PESQ.: E seu nome? 
ENTR.: Rosiane (0:43). Aí a minha irmã falecida pediu para minha outra irmã falar para mim que eu ia 

ter um bebê, que ia ser uma menina e que era para eu colocar o nome de Nicolly. (0:54). Que esse nome 

era muito bonito e que era para ela não esquecer de me dar esse recado. (1:00). Logo depois eu engravidei, 

era uma menina, aí eu coloquei Nicolly. (1:04).  
PESQ.: E sua irmã morreu com quantos anos? 
ENTR.: Morreu com 38. 
PESQ.: De quê? 
ENTR.: Morreu de toxoplasmose (...) 

A toxoplasmose tomou o cérebro. Vai fazer 7 anos agora no mês de fevereiro. 
PESQ.: Quantos irmãos você tem? 
ENTR.: Eu já perdi 2 com essa. Perdi uma agora, tendo duas irmãs e um irmão... Eram 5 irmãos. A outra 

morreu 13 dias depois do parto, com 22 anos... Não sei explicar o que aconteceu, eu era pequenininha, 

tinha só 6 anos quando ela faleceu. Nem eu sei direito o que foi. Sei que 13 dias depois que o bebê nasceu 

ela faleceu.  
PESQ.: Como era o nome dela? 
ENTR.: Rosângela. 
PESQ.: Todos os irmãos tem nome começando com a letra R? 
ENTR.: É todos. Roseli, Rosilene (a madrinha), Rosiani, Rosimary, Rosângela e o irmão Edilson. 
PESQ.: Você era próxima a Rosimary? 
ENTR.: Sim... Eu era muito próxima, senti muita falta, vai fazer 7 anos. (...) A gente era muito amiga, eu 

coloquei o nome dela. (3:32). 
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Entrevista 3 – mãe 3 

 

PESQUISADOR (PESQ.): Como foi a gravidez? 

ENTREVISTADO (ENTR.): A gravidez dela foi gravidez de gêmeos, né? Gravidez gemelar. E foi 

tranquila, não teve problema nenhum. Nenhum problema de saúde. Nada muito sério, não. No início, foi 

difícil, porque até então eu não sabia que estava grávida de gêmeos, né? Quando é com os outros, a gente 

acha que nunca vai acontecer com a gente, mas foi um susto no início, quando descobri. Foi até aqui na 

Pestalozzi. Foi um susto grande, né? Chorei, fiquei apavorada. Achei que o mundo ia se acabar. Aquelas 

coisas... Enfim, conversei com meu marido, eu já queria. Essa gravidez foi planejada. No início foi difícil, 

porque a cabeça da gente fica confusa por ser uma gravidez de gêmeos. Você fica meio sem saber o que 

fazer e como agir e no início foi difícil, mas depois foi tranquilo. Eu trabalhei... Não tive nenhum 

problema de saúde, né? Tive alguns cuidados porque gravidez  de gêmeos é mais complicada, mas foi 

tudo bem. 

A gravidez correu bem, só que quando ela fez seis meses em diante eu comecei a me sentir pesada. 

Falei com a doutora e ela falou que era normal. Aí, quando estava próximo ao sétimo mês, aí eu comecei 

a sentir contração para ter ela. Aí fui ter a notícia que uma já tinha falecido, enrolou no cordão umbilical e 

asfixiou. E acabou não resistindo. Aí ficou Alícia. Quando eu tive ela, ela teve que ir para o balão de 

oxigênio, ficou internada uns quinze a vinte dias. Aí depois fui embora e foi tranquilo. 

PESQ.: Como foi o parto? 

ENTR.: Eu estava tranquila. Até então não sabia que a outra tinha falecido. Na hora que ela faleceu, ela 

estava em minha barriga a uma semana. Mas eu não entendi isso não... Eu não fiz nada que 

comprometesse, entendeu? É... ela faleceu. A doutora falou que o parto de gêmeos é complicada e que 

sempre acontece alguma coisa. Foi tranquila, a gravidez foi tranquila. Na hora do parto, foi tranquilo 

também. O doutor que me atendeu foi uma pessoa boa, educado... Conversou comigo e com meu marido, 

entende? Mas só depois eu vim a saber que ela tinha falecido, entendeu? Eu fui atendida rápido, foi tudo 

rápido. Eu cheguei duas horas da manhã, o doutor ficou preocupado, a gente foi logo para minha cirurgia 

e ela nasceu logo. 

Alícia não chorou no início, ao nascer. Porque ela também nasceu desacordada. Aí, ela foi direto 

para Botafogo. Ela também engoliu o líquido aminoádico [amniótico]. Porque lá não tinha lugar para ela 

ficar. Não tinha vaga. Ela foi direto e ficou internada. Foi muito bem atendida. Não tive problemas com 

isso, eles foram muito bons. Os médicos disseram que faltou oxigênio e devido a isso ela nasceu com uma 

deficiência do lado direito. Nasceu com uma deficiência física. Ela sofreu hemorragia intracraniana, grau 

dois. Só que absorveu e aí, devido a isso, também apagou o movimento dela no lado direito. 

PESQ.: Ela tem um diagnóstico? 

ENTR.: Eu não sei se ela teve uma paralisia cerebral, mas o que eu entendi foi isso: absorveu e apagou o 

sistema. Ela não tem um diagnóstico. Ela tem um comprometimento do lado direito.  

PESQ.: Como você recebeu a notícia desse comprometimento? 

ENTR.: A pediatra foi que falou que percebeu que os movimentos dela do lado direito, principalmente a 

mãozinha, não abria. Porque geralmente ela fica com a mãozinha fechada. E até os seis meses, quase oito 

meses, ela não sentava, ela caía. Aí a doutora
 
me encaminhou para fazer o tratamento. Disse que já 

deveria estar sentando e abrindo a mãozinha. Aí foi que eles vieram fazer ressonância e descobriram que 

o lado direito era menor, a mãozinha também não abria. Por isso... e aí por isso que ela tá aqui. 

PESQ.: Quem escolheu o nome de Alícia? 

ENTR.: Eu. Nome de princesa, nome lindo! [risos] 

PESQ.: Qual o momento mais forte que você viveu com Alícia desde o seu nascimento?  
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ENTR.: Foi quando ela ficou lá, né? Minha separação dela. Porque eu não tinha visto ela. E não conheci 

quando ela nasceu. Minha mãe... Porque eu estava desacordada, você fica geralmente... Dá uma confusão 

na cabeça, não sei... Eu estava desacordada, porque havia feito cesariana, mas eu não estava a par de nada, 

entende? Eu não conhecia nada. Minha mãe... Foi o momento mais difícil, quando ela [a mãe], pra eu 

autorizar, foi no meu quarto e pediu para eu autorizar, mas eu não estava a par de nada, entendeu? E eu 

não conhecia, minha mãe que acompanhou ela na ambulância. O segundo momento mais difícil foi 

quando eu vim para aqui, fazer tratamento. (7.23) Quando soube que ela tinha que fazer tratamento. Foi 

um momento muito difícil porque fiquei sem chão. (7.35) Você fica pra baixo. Você acha que fica muito 

mal porque você imagina, por exemplo: “Eu planejei minha filha perfeita, sem problema nenhum, de 

repente acontece isso.” Você tem um back. (8.12) De repente você tem que passar por isso. Entendeu? O 

tratamento dela não tem data para poder ter alta. (8.21) Quando ela estiver bem evoluída mesmo. 

Primeiramente o lado da mão, né? (8.27) Mas assim... agora estou me recuperando e penso positivo que 

ela vai ficar boa (8.37), que ela vai sair dessa. Ela fala bem, ela fala. É uma criança que não toma remédio, 

(8.45), come bem, dorme bem. O probleminha dela só é o lado direito (8.48) que está (...) indo bem 

também, o lado direito dela está parado. Isso , mas está evoluindo. 

PESQ.: Na gravidez você fez ultrassonografia? 

ENTR.: Fiz. (9.07)  

PESQ.: Você conseguia distinguir que ficava de que lado? Quem fica do lado direito e quem ficava do 

lado esquerdo? 

ENTR.: Olha, Alícia foi a segunda, né? A gêmea dois. (9.12) A primeira foi quem faleceu. Eu não sei, eu 

não lembro muito não, quem ficava, mas (9.21) geralmente, acredito que Alícia era do lado esquerdo, 

entendeu? A que nasceu primeiro, sempre a primeira ficava aqui (aponta o lado direito da barriga), e a 

outra ficava aqui do ladinho (aponta o lado esquerdo), quando não estava uma do lado da outra, ficava 

uma em cima da outra e quando elas estavam perto de nascer elas estavam sentadas (9.39) de costas uma 

para outra, sentada. Muito interessante, tava... a doutora falou que tava uma bagunça, ninguém sabia 

quem era quem ali. (9.50), mas aí, nossa!... ( silêncio) Mas aí Deus não permitiu, mas se tivesse aí minha 

felicidade, mas Deus não permitiu, né? Fazer o quê? (10.02) 

PESQ.: Como você vê sua filha? 

ENTR.: Hoje em dia, nossa! Olha eu acho assim que se não tivesse acontecido isso, eu ia querer que ela 

fosse perfeita, mas infelizmente Deus não me deu ela perfeita (10.36). Então eu quero ela do jeito que ela 

tá e pra evoluir, entendeu? Mas assim do jeito que ela está, ta ótimo, pra mim... ( silêncio) ...ta  

maravilhoso. (10.50) Porque além de ela ser uma criança assim deficiente, ela é uma criança muito 

esperta, muito inteligente. Se ela passar por você ela fala: “Bom dia!” É ... só tem um probleminha: ela é 

muito apegada a mim. E agora eu tô vendo esse lado dela (11.14) porque eu tava ficando deprimida, 

porque eu deixava ela com a pessoa (11.18) ela chorava muito e eu ficava muito deprimida. Falei... Pensei 

que eu vou sair e vai acontecer alguma coisa. Porque Alícia tá chorando muito. Nossa! Aquilo batia uma 

tristeza que aí o que eu ia fazer? Às vezes eu dizia: Ah! Não vou fazer não. Porque se eu deixar ela com 

uma pessoa ela vai chorar, aí eu não conseguia (11.34) fazer o que tinha que fazer. Aí agora eu deixo ela 

com uma pessoa duas vezes por semana. E já está ficando direitinho e chama muito mamãe. E não é 

porque ela fica só comigo. Ela sai comigo, se socializa. Não porque ela fica muito em casa. É o jeito dela 

mesmo. Porque meu filho (o mais velho) ele ficava com outras crianças. 
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Entrevista 4 – mãe 4 

 

PESQUISADOR (PESQ.): Como foi a gravidez? 

ENTREVISTADO (ENTR.): Engravidei com 17, mas em seguida fiz 18. Assim, eu engravidei em 

fevereiro, pelos cálculos que eu fiz. Só que só descobri quando tava com quatro meses. Aí depois de três 

meses ela nasceu. Ela nasceu com sete. 

PESQ.: Como soube que estava grávida? 

ENTR.: Um amigo meu desconfiou. Muito amigo meu, ele estuda comigo. Ele olhou assim pra mim e 

disse assim: “Você está meio gordinha.” Aí... Ah... ele já sabia que eu tinha uma vida sexual ativa. Aí 

falou assim: “Você já fez o teste?” Aí eu falei pra ele: “Não.” “Você está sentindo alguma coisa?”  “Tô, 

mas não imagino que seja alguma coisa.” “Ah... mas vamos fazer o teste.” Aí nós fomos fazer o teste e eu 

tava. Aí, ele ligou para a tia dele e perguntou qual a probabilidade de estar grávida e do teste estar certo. 

Aí ela falou: “De 99%. Se deu sim, essa é a possibilidade de está.” Aí, depois de um tempo eu fui fazer o 

exame de sangue pra comprovar mesmo e foi aí, que descobriu. Eu tava passando muito mal. A minha 

mãe falava: “Você está grávida.” Eu falava: “Claro que não mãe. Eu não tô. Aí, eu ficava vomitando tudo 

o que comia. E eu achava que não era... achava que... Ou não queria aceitar que estava. Aí, eu colocava na 

cabeça: “Não, eu não tô. As pessoas falavam: “Você está grávida.” Aí eu falava: “Ninguém pode passar 

mal, porque está grávida?” “Ninguém pode vomitar, porque está grávida?” Só que o meu era diariamente. 

Passava mal se eu tomava café... Se eu não tomava passava, se demorava pra comer alguma coisa eu 

passava... E eu nem... nem levava em conta essa possibilidade... Depois de sete meses, eu namorando o 

pai de Alice, aí aconteceu... aí foi... foi assim... Eu tava trabalhando... Depois de sete meses Alice nasceu, 

eu morava na minha casa, só que minha casa era de pau-a-pique, a gente estava dentro de casa e a casa 

começou a descolar as paredes. Até engraçado falar assim, mas foi realmente o que aconteceu... aí, a 

gente se mudou pra casa da minha tia. Aí, eu morei um mês na casa da minha tia. Aí, no sexto mês, fui 

pra casa dele. Eu morei com ele. Depois, quando eu estava com sete meses, Alice nasceu, aí eu tava lá 

ainda. Aí, eu fiquei até os nove meses de Alice... Até uns dez, nove meses assim... Eu tava ainda na casa 

dele. Só que.. A gente chegou a casar no cartório... Aí, depois de um mês de casado, eu não tava mais 

aguentando ficar na casa da mãe dele com a mãe dele. A gente tava brigando constantemente e era uma 

coisa que estava vindo de nove meses atrás. Entendeu? Desde quando eu tinha ido morar pra lá. Aí, eu 

peguei e fui morar na casa da minha mãe e chamei ele pra ir morar comigo... Só que ele não foi. Aí, a 

gente ficou com isso. A gente casado e cada um na sua casa... Aí, ele me chamou pra conversar: “Olha, 

não dá mais pra viver assim... Eu quero que você fique e você não quer ficar...” Aí, foi cada um pro seu 

canto. Ele vê Alice de quinze em quinze dias. Tudo quem faz é a mãe dele. 

PESQ.: Como foi a gravidez? 

ENTR.: Assim... Eu não sentia nada. Não que eu não sentia... Eu sentia ela mexendo e tal. Eu tive um 

acompanhamento de uma... não médica... pediatra... Mas acho que ela era uma enfermeira, lá perto de 

onde eu morava, na casa dele... Perto da casa dele tinha... E eu me acompanhava lá com ela. Depois que 

Alice nasceu, eu levava ela todo mês lá. 

PESQ.: Como foi a gravidez dela? 

ENTR.: Eu descobri com quatro meses... Aí eu... [silêncio] ...comecei ir ao posto perto de casa. Era um 

médico clínico que atendia. Aí, eu fui a duas vezes só para a consulta de pré-natal. Só deu tempo de ir 

duas vezes. Na terceira vez que eu ia, pra poder buscar um remédio porque estava com uma infecção na 

urina... isso foi na sexta-feira... Aí eu fui... não, eu tinha que ir, pra buscar o remédio pra infecção de 

urina que tinha dado no exame de urina... Só que eu não fui, porque estava muito tarde e eu não ia chegar 

a tempo. Porque o posto ia tá fechado. Aí, no sábado de manhã, ela nasceu. [silêncio] Aí não teve tempo 

de eu tratar essa infecção... 

PESQ.: Como foi o parto? 
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ENTR.: Foi bom. Seis horas da manhã de um sábado eu acordei, fui no banheiro... Aí, sabe aqueles 

pingos de caneta que a gente faz em caderno? Eu vi desse vermelho na calcinha. Só que eu não liguei e 

falei: “não é nada”. Aí, voltei a dormir. Nessa que ia voltar a dormir, eu não consegui. Comecei a sentir 

uma dor muito forte nas costas, muito forte... Como se alguém estivesse me batendo. Aí o pai de Alice 

veio, eu falei que estava sentindo muita dor. Só que até então eu tava segurando... Só que deu uma dor 

muito forte e eu comecei a chorar. Aí ele falou: “Vamos pro hospital.” Fomos para o hospital de Itaboraí. 

Aí, nisso, eu fui, tomei um banho, fiz um monte de coisa antes de sair de casa, mas ainda tava sentindo 

muita dor. Aí, quando eu cheguei no hospital, a... A mulher foi fazer o toque. Eu tava com sete de 

dilatação. Aí, ela falou: “Ela vai ter que nascer.” Aí, eu fiquei desesperada: “Mas ela só tem sete meses 

ainda!” Eu, desde o começo, eu estava completamente por fora de tudo que estava acontecendo. Assim, 

eu não tava me preocupando tanto... Mas, naquele momento, eu fiquei preocupada. Porque era um risco 

que eu tava correndo e ela também. Aí a gente foi para a sala do pré-parto. Minha bolsa não tinha 

estourado ainda, eu tinha chegado a dez de dilatação e a bolsa não tinha estourado. Aí, foram duas moças, 

a médica que ia fazer o parto e a enfermeira, e começaram a estourar a bolsa com a mão, mas estavam 

conseguindo... e, assim... foi assim... fui pra sala do pré-parto e pedi à enfermeira pra fazer xixi. Aí, nisso 

que eu fui, eu consegui encontrar a posição perfeita pra não sentir dor. Aí, quando eu coloquei a mão 

embaixo, eu vi que tinha alguma coisa estranha. Aí quando minha mãe chamou os médicos que não 

estavam por perto... Aí, as meninas vieram e estouraram a bolsa. Só que foi bem rápido. Eu deitei na 

cama do pré-parto, a médica falou que ia fazer uma anestesia local, fizeram um rasgo... pequeno. Aí, as 

meninas me deram as instruções: “Você vai puxar o ar e depois fazer força.” Aí, eu fiz isso e na terceira 

vez que eu fiz, Alice nasceu. [risos] Aí, foi... foi a maior ideia... eles tiraram ela, me costuraram, aí, me 

colocaram no quarto. Aí, eu fiquei assim. Recebi os amigos e ponto. 

Ela ficou em incubadora. Só que a maternidade não tinha suporte para poder ficar com Alice lá. 

Ela nasceu com um quilo, setecentos e sessenta e cinco. Ela nasceu com falta de oxigênio no cérebro e 

dificuldade respiratória. Aí, eles disseram que não tinham suporte, tiveram que botar ela na lista, assim... 

pra ver um lugar onde vagava pra cobrir esse suporte. Só que quando vagou um lugar, eles tiveram que 

esperar um corpo de bombeiro, porque só os bombeiros poderiam fazer essa transportação. Aí, eles 

conseguiram para uma clínica em Botafogo. É... ‘Matuquer’. Aí, ela foi transferida pra lá, Aí que chegou 

o suporte, mas só depois de quatro dias, porque eu tive que ficar dois dias no hospital e dois dias em casa, 

antes de sair. Aí, depois de quatro dias, eu fui vê-la. Um lugar muito bonito, assim... é... eles cuidavam 

muito bem... era particular, mas ela estava lá pelo SUS. Mas ela assim... eu fiquei quatro dias sem vê-la. 

Nos dois dias que ela ficou lá, eu ia toda hora vê-la, porque ela estava na incubadora do hospital, nos 

outros dias, eu já queria ir embora e eu fiquei num quarto em que todas as mães estavam com seus filhos. 

E me perguntavam: “Cadê sua filha?” “Ah... ela tá numa clínica tal.” Aí, de primeira, eu não tinha 

contato de amamentar, até mesmo uns dois dias antes de ela sair da clínica, eu não amamentava. Não... eu 

não amamentava. Só dois dias antes dela sair, eu comecei... A menina começou a colocar ela no peito. Aí, 

eu tive uma certa dificuldade para poder começar a amamentar, porque meu peito era muito grande, tinha 

muito leite, e tava empedrando. Eu tinha que ficar bombeando. Aí, eu ia pra clínica, bombeava na clínica, 

pra menina dar o meu leite pra ela. Só que, por ser longe, e o custo também não é barato, eu não podia ir 

todo dia, tanto que eu ainda tava costurada, meus pontos caindo. Então, eu ia em dias alternados, pra 

poder ficar com ela. Eu passava horas lá. Ia antes de meio dia e saía às dezoito horas. Maior tempo 

possível que eu podia ficar com ela. 

PESQ.: Como foi essa experiência com ela?  

ENTR.: Nos primeiros meses foram fáceis. 

PESQ.: O que os médicos te disseram? 

ENTR.: Eu não tenho faculdade, o médico tem faculdade. Eu não tenho noção. Ele tem diploma, então 

ele sabe o que ele diz. Só que depois do que aconteceu, eu fico desconfiada do que os médicos me dizem. 

Porque, assim, eu só descobri que Alice não andaria depois de um ano de idade. Eu tinha passado por 

quatro médicos. Um médico inclusive foi em São Paulo. Eu passei uns dias lá e falei: “Eu vou ao médico, 

não custa nada.” Eles examinaram. Eu dizia: “Olha, Alice não faz isso ainda, não faz aquilo. Ela não anda, 

não senta, não engatinha...” Eles diziam: “Isso é normal. Ela não tem nada não. Ela nasceu prematura e 

então você não tem que se preocupar. É só você esperar um tempo e vai começar. Daqui a pouco ela vai 

começar a andar. Isso é uma coisa natural das crianças.” Então, eu esperei. Eu passei por quatro médicos 

e quatro médicos me falaram isso. Então... Mesmo assim, eu fiquei com meu pé atrás. Mesmo depois que 

eu me separei do Tiago, que eu voltei a morar com minha mãe. Ela falou de um pediatra do Rio do Ouro: 

“...e você vai se consultar com ela agora.” “Tá bom.” Aí, eu fui na médica e aí ela falou: “Sua filha tá 
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atrasada. Ela já está com quase um ano e sua filha ainda não senta, não engatinha.” Aí, eu falei com ela: 

“Olha, doutora, não que eu não tenha ido atrás, eu fui. Só que foram quatro médicos que me disseram que 

isso era normal. Eu não tenho faculdade pra poder dizer: “Não, você está maluco.” Eu não podia, não que 

não pudesse. Só que foram quatro pessoas que passaram, que tem ensino superior. Eu confiei no que elas 

me disseram, entendeu? Esses médicos acharam super normal isso. Aí, de imediato, ela me encaminhou 

pra Pestalozzi. Aí, depois que ela foi acompanhando, passou uns remédios de homeopatia para Alice usar. 

Aí, eu comecei a vir aqui fazer o tratamento com ela. Acho que depois de uns três meses, acho que menos, 

eu já comecei a sentir diferença em Alice. Ela sentando, ela engatinhando. E, aí, ela agora tá começando a 

ficar de pé. E eu vejo toda diferença. Às vezes, eu vejo que ela sofre muito o que eu sinto. Se eu fico 

muito triste, vejo que ela fica também. É... Porque é muita correria. É chegar daqui agora, pego deixo ela 

na creche, vou trabalhar até 8:30 da noite, chego 11h pra poder dormir meia noite, pra no dia seguinte 

começar tudo de novo. Entendeu? Fica tudo muito pesado.  

PESQ.: Na hora do parto, o que mais marcou? Qual o fato mais importante para você? 

ENTR.: Engraçado, eu tava tão concentrada em fazer força pra ela sair que eu levei um susto quando ela 

saiu. Eu tava deitada, fiz força e a mulher jogou ela rapidamente no meu colo, que eu levei um susto e 

gritei. [risos] Mas... Por mais que tenha sido tudo muito simples foi o fato de eu... Pra mim foi muito 

marcante... Ela ter assim... Ela ter assim... Ver ela daquele jeito no meu colo, assim. Eu deitada, naquela 

posição, ter visto ela assim perto de mim, assim. Foi muito rápido. Eu passei sete meses esperando e, na 

hora, rápido demais. Então, eu acho que a única coisa que eu consegui gravar... E, depois, eles levaram 

ela pra lá, porque ela não chorou de primeira. Ela foi chorar só depois. Depois, de longe é que eu ouvi o 

choro dela. 

PESQ.: Quais os momentos mais intensos, mais fortes que você vive e viveu com Alice? 

ENTR.: [Silêncio]  Momentos bons é quando eu saio com ela. Quando a gente tá brincando, quando eu tô 

fazendo ela rir... Assim, quando tô com ela, quando eu saio com meus amigos sei que ela gosta. 

Momentos ruins quando ela está na casa do pai, longe de mim. 

PESQ.: Você sabe qual o diagnóstico de Alice?  

ENTR.: Não sei muito bem. O neurologista disse que ela tem um atraso neuropsicomotor, mas eu não sei 

o que é um atraso neuropsicomotor. Não sei o que poderia ser. ... então, tem algumas coisas que eu quero 

perguntar a ele. Alguns médicos dizem que é porque faltou oxigênio no cérebro.  Uma outra médica disse 

que Alice ela é deficiente e que nunca vai andar.  

Relação mãe com a filha: a avó materna interfere na relação da mãe com Alice. Alice quando vê a avó, 

por parte de pai, faz uma festa tão grande, é uma alegria, aquela coisa. Eu que estou aqui todo dia com ela, 

faço tudo por ela. Às vezes eu brigo com ela... a avó trata ela como se ela fosse um bebezinho, quer fazer 

tudo pra ela. eu também faço...mas 
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Entrevista 5 – equipe multidisciplinar. 

 

Durante essa entrevista estavam presentes, duas fisioterapeutas, uma fonoaudióloga, uma terapeuta 

ocupacional e uma psicóloga. No entanto, somente as fisioterapeutas e uma terapeuta ocupacional 

responderam as questões, o restante da equipe  manteve –se em silencio. 

Denominação dada aos profissionais  que participaram da entrevista: 

Fisio1 (fisioterapeuta 1) 

Fisio 2 (fisioterapeuta 2) 

T.O (terapeuta ocupacional) 

Início da entrevista: 

1) O que é a patologia ECI? 

Fisio1 -É um diagnóstico não progressivo. 

Dar esse diagnóstico é parte médica. Fisioterapeuta nunca dá um diagnóstico. Só o médico. Esse 

diagnóstico não é nosso. Quem dá o diagnóstico de ECI é o médico. 

2) E quando a criança chega para uma avaliação e apresenta características desse diagnóstico, mas ainda 

não foi constatado, o que pode ser feito? Como vocês interveem? 

Fisio 1- A gente tem uma impressão diagnóstica e a gente atende com a impressão diagnóstica. 

T.O- ...é em cima do que se está vendo. 

Fisio 1 

A clínica é soberana. Nós atendemos pela clínica e pelo que o paciente apresenta, a “fisio” de acordo com 

o comprometimento motor, o que motoramente está comprometido vai ser estimulado para tentar 

recuperar aquele movimento dele. Entendeu? ...mas independe do diagnóstico. Lógico que quando se tem 

um diagnóstico é muito mais fácil, mas o que se tem é uma impressão diagnóstica. É o que a gente faz na 

triagem, aqui. A gente tria e tem nossa impressão diagnóstica. Nem sempre, vai de acordo com o que o 

médico diz ( a fisioterapeuta fala isso baixinho- silenciamento). O que se faz é encaminhar a mãe à  

procurar um pediatra, um neurologista, para que ele dê essa resposta a ela, o diagnóstico.   

3) Qual o principal objetivo terapêutico na clínica com pacientes encefalopatas? (pergunta a fazer) 

4) Toda criança chega , (encaminhamento de médico-fisioterapeuta) com atraso neuropsicomotor? 

O atraso neuropsicomotor não é um diagnóstico. Não. Atraso é o que ela está apresentando naquele dia, 

se daqui a alguns meses aquilo ali é outra coisa... foi o que eu disse: o fato de a criança ter um atraso, não 

quer dizer que ela tenha uma lesão cerebral. Um prematuro tem um atraso e não tem uma lesão cerebral. 

Entendeu? uma coisa não esta relacionada a outra. Não tem nada haver.  

5) Vocês já tiveram na clínica alguma experiência com uma criança que tenha chegado com atraso 

neuropsicomotor e que depois recebeu o diagnóstico de ECI? Vocês perceberam alguma mudança na 

relação da família com a criança e ou com o atendimento? 

Fisio 1- Pra gente não muda. Para as mães às vezes, sim. Porque quando o diagnóstico não é dado pra 

mãe como o que é e sim o que vai acontecer, é diferente. 

Não necessariamente a mãe, depois de tempo, recebe um diagnóstico que o filho é um encefalopata. 
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Normalmente a mãe recebe a seguinte notícia: “Olha seu filho tem um probleminha no cérebro, ele não 

vai andar, não vai sentar, não vai fazer... É assim que geralmente a mãe recebe. 

Fisio 2 

Isso quando ele chega assim! Às vezes a criança já tem esse diagnóstico e a mãe não tem a mínima 

consciência do que foi dito, do que está acontecendo e do que pode vir a acontecer. Entendeu? Às vezes 

esse papel de explicar pra mãe fica pra gente. “Mãe, você sabe o que seu filho tem?  O que aconteceu? 

Um aspecto que percebi nessa clínica é que até que o diagnóstico de ECI seja estabelecido, há um tempo 

em que se diz que o que há é um atraso neuro psicomotor. Há um tempo de espera, no discurso de 

algumas mães que entrevistei, dizem que o médico diz ter que esperar. O que vocês acham? 

Fisio 1  

Quando a mãe está a par da realidade, investe muito mais, do que quando ela esta na dúvida. Quando a 

mãe encara a realidade motora da criança, ela investe muito mais que quando ela se nega a esse tipo de 

quadro. 

Fisio 2 

Quando ela consegue enxergar que existe limitações. Mas isso leva tempo! Ou então a gente mostra. Mas 

isso leva tempo! 

6) Isso é uma dificuldade de algumas mães com os filhos ou isso tem haver com a constatação do 

diagnóstico? 

Fisio 1- Pra qualquer mãe, qualquer limitação do filho é difícil. Ela idealiza uma criança durante nove 

meses e se ela recebe uma outra diferente, de qualquer maneira, há uma frustração aí. Há uma dificuldade 

de aceitação. Isso é óbvio. 

Fisio 2- Com o diagnóstico ou sem diagnóstico sempre vai ser difícil. Por mais que ela tenha consciência, 

ate aceitar isso, leva tempo. Ela busca uma força pra tentar ajudar o filho, porque ela sabe que o filho 

depende, mas acho que dentro dela essa aceitação leva tempo. Mesmo vendo a evolução, mesmo vendo 

que ele está andando com certa limitação. Acho que essa aceitação independe do diagnóstico. 

7) As palavras “atraso” e “lesão” elas modificam a relação com a doença? 

Fisio 1- São diferentes. 

Fisio 2- No atraso a gente sabe que, a gente tem um ganho muito.  

8) Isso modifica a prática, a clínica? 

O resultado é diferente. Na lesão eu invisto mais, no atraso eu sei que numa estimulação o “ganho” é 

muito mais rápido. Na lesão não. Na lesão é diferente. 

9) O que vocês consideram “ganho” na clinica com os encefalopatas? 

Fisio 1- Não trabalho com não tem “ganho”. Se eu achasse que não tem ganho, eu não trabalharia com 

minha profissão. Sempre há alguma resposta. 

Fisio2- Se não essas crianças não seriam nem elegíveis. Há uma lesão, o que a gente vai ter de retorno é 

pouco, mas é pouco...mas vai fazer uma diferença pra aquela família, pra aquela criança. 

10) Quando uma criança é inelegível? 

A criança sempre será elegível. A inelegibilidade dela é no dia em que tiver total independência motora. 

Sempre há aposta. 

11) Como vocês pensam a parte psíquica?  

Crianças com cognitivo íntegros, se comparam se questionam, quando colocadas juntas a outras crianças. 
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“porque fulana anda, eu não ando? Cognitivo íntegro e comportamento é o que define subjetividade. 

Subjetivo pra mim é o que não é objetivo. 

A palavra subjetivo não é objetivo. O comportamento não é subjetivo.  

Não consigo colocar o subjetivo dentro do que estamos falando. 

12) o que é subjetividade para o a fisioterapia? 

O subjetivo de quê? 

Não usamos orgânico. Nossa área é uma área clínica, que entra com a arte motora. Pra gente é o 

biomecânico. É o corpo. Como aquela máquina funciona, se move, se posiciona. 

13) Como a máquina funciona? Há um mecanismo natural para a máquina funcionar, não há um 

“psíquico” em jogo? 

Fisio 1 

Ë um somatório. O que vc usa como subjetivo, nós usamos o mesmo item, só que de forma diferente. O 

corpo e a mente.  A mente e o comportamental dessa criança, como ela age e como ela aceita o quadro em 

que ela está. Tem criança que não tem cognitivo pra isso, agora quando tem agente tem que saber lidar 

com isso. pra isso precisamos de outros profissionais juntos. A psicologia e a psicopedagogia. 

Por isso a indicação de um trabalho multidisciplinar, em que há uma troca. A equipe é um somatório de 

forças. 

Além da independência motora, ela precisa interagir com o meio. Porque a interação dele com o meio e 

com o corpo, também não vai existir. Por isso não olhamos o paciente só como uma máquina. Temos que 

olhar o corpo e a mente. Porque ele tem que interagir com aquele meio. Crianças com alguma alteração 

comportamental e cognitiva também atrapalha na evolução motora com aquele corpo. Uma vez que eu 

não conheço meu corpo, como vou movê-lo? Ou se não aceito vou ter dificuldade em movê-lo.  

ENTR.: Sei lá. Acho que mesmo sendo uma conversa, alguma coisa ele está interiorizando. Alguma 

coisa ele vai conseguir interiorizar, perceber... Compreensão ele não vai ter, porque é muito bebê, mas 

com o tempo ele vai começar a entender aquilo que você está passando pra ele. Bom, sei lá. Às vezes eu 

até pareço maluca, porque com todos os meus pacientes pequenininhos assim, eu converso. Alguma coisa 

ele vai absorver. Você imagina uma criança que fica no quarto o dia inteiro ali, sem ninguém aparecer. 

Quando a gente conversa com as mães, elas dizem que eles ficam muito solitários. Pra elas, eles não 

entendem. Então, o que elas vão ter de aprendizado... Então, eu acho que, por isso, a família é 

fundamental. Tem que ter um diálogo. É importante a família. Porque o que resolve está ali alimentando, 

mas... e o resto? Tem que ter a relação... afeto. 
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Entrevista 6 – médico neurologista 1  

 

PESQUISADOR (PESQ.): O que você pode dizer sobre o diagnóstico de Encefalopatia Crônica da 

Infância?  

 ENTREVISTADO (ENTR.): O diagnóstico de ECI é, basicamente, um diagnóstico clínico em que esse 

indivíduo apresenta algum transtorno, alguma dificuldade do tônus e/ou da postura. Basicamente, a 

Paralisia Cerebral, a ECI, é um distúrbio crônico de origem precoce da postura e/ou do movimento de 

múltiplas etiologias, ou de muitas causas. Vários fatores, várias causas podem concorrer para essa 

perturbação do desenvolvimento motor normal. Por que que eu coloco isso? Porque não necessariamente 

a paralisia cerebral, ela cursa com deficiência mental. Dependendo da doença de base, por exemplo,  a 

criança tem a paralisia cerebral secundária a uma meningite nos primeiros dias de vida. Então, ela pode, 

além do problema motor, ela tem um problema mental, mas a classificação pura, o diagnóstico puro é: 

um problema do tônus e/ou da postura tão somente. Não implica em outras condições que implica ou 

não o que causou essa paralisia cerebral. Que algumas vezes não temos causas bem palpáveis e algumas 

outras vezes, você, pelo histórico clínico, não tem nada que possa ter concorrido com aquilo, pelas 

investigações de exames, dos mais variáveis, inclusive exames de imagens como tomografia e 

ressonância, você não descobre a causa... Mas não quer dizer que não tem uma causa. Causa tem. Tem 

um desvio muito grande do desenvolvimento normal, só que você não conseguiu descobrir com a 

metodologia científica atual. E alguns casos é muito mais fácil. São doenças congênitas, é... algumas 

doenças secundárias a infecções no período gestacional, os clássicos casos de toxoplasmose, rubéola, 

citomegalovírus, que ainda tem muito no Brasil. Alguns casos secundários a internações prolongadas em 

ambientes de crianças prematuras com hemorragia intracraniana. Isso ainda ocorre bastante no nosso 

meio, mas, em muito casos, você não consegue chegar a um diagnóstico. 

PESQ.: Por quê?  

ENTR.: No caso da pesquisa, recorta-se os casos de crianças que sofreram asfixia neonatal. 

Muita gente, muito profissional de saúde ainda, frente a um diagnóstico de uma criança com 

diagnóstico de paralisia cerebral, sempre vai falar que foi um problema na hora do parto. As estatísticas 

internacionais... As brasileiras eu não conheço e eu nem sei se tem adequadamente. Claro que é um pouco 

diferente, mas as estatísticas internacionais, por volta de mais ou menos 10 a 20 por cento dos casos de 

paralisia cerebral são atribuídos à asfixia peri-natal. O restante não tem nada a ver com o famoso “faltou 

oxigênio na hora do parto”. A maioria não faltou oxigênio nenhum na hora do parto. Tanto é que recebem 

alta logo em seguida ao nascimento. E na época de sentar, não senta, de andar, não anda, é que a gente 

começa investigar. Nem toda criança teve aquela história que nasceu e ficou internada. Se teve asfixia 

peri-natal, né? Que são dias antes do parto e dias depois, sete dias antes do parto e sete dias depois, é... é... 

Ela vai passar mal na hora. Ela tem que ficar internada. Isso... Eu insisto com isso há mais de quinze 

anos... A quinze anos que eu estou aqui explicando que nem sempre tem nada a ver com o que aconteceu 

no parto. Pra dar problema na hora do parto, o bebê sofreu uma agressão, um insulto. Então, não tem 

como sair e ir pra casa com a mãe. Ele vai ficar internado, numa UTI durante algum tempo, por que isso 

reflete a asfixia que ele teve. Por asfixia, não só o cérebro... Quando há asfixia, há comprometimento dos 

rins, comprometimento do coração, comprometimento cardíaco, algumas vezes, pulmonar... É que isso 

vai justificar então a internação da criança. Então,  se ela teve alguma coisa... Porque às vezes a mãe 

coloca: “mas demorou pra nascer, nasceu roxo e tudo”. E não ficou internado... É porque, se demorou pra 

nascer, nasceu roxo, não teve repercussão a via aguda, não foi isso a causa. Ela pode ter tido um outro 

problema intra-útero, um dia o sangue não passou direito da placenta, teve alguma agressão e até asfixia 

intra-uterina, né? E que pode justificar isso depois. Mas não esse famoso que faltou oxigênio na hora do 

parto. Quase todo bebê nasce um pouco roxo mesmo, porque é quentinho dentro da barriga da mãe e fora 

é frio, e as vezes nasce enrolado em cordão mesmo. Então, tudo isso acontece. Demorar pra nascer é uma 

coisa comum, também porque parto não é uma situação muito fácil. É um processo complicado, mas se 

não é internado logo, imediatamente após, não houve asfixia.  
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PESQ.: Você recebe muitos bebês, que vem para consulta ou tratamento, logo após o parto? 

ENTR.: A gente recebe mais crianças encaminhas pela rede pública, de uma forma geral.  

PESQ.: Chegam com que idade? 

ENTR.: Nem sempre tão precocemente. Variado. Seis meses... Não chega mais um bebê tão precoce de 

um, dois meses, né? (...) pode vir encaminhado... 

PESQ.: Isso pode ser devido a quê? 

ENTR.: Não sei... Talvez uma questão de coordenação aqui, que estou tentando resgatar. Que já fiz 

contato até com algumas maternidades públicas pra crianças de risco ser encaminhada, por que ela não 

vai ser encaminhada com diagnóstico de paralisia cerebral. 

PESQ.: Como é isso? 

ENTR.: Porque na maioria das vezes,  o diagnóstico não é dado com um mês de vida, nem com dois 

meses, porque a criança não manifestou o que a gente precisa pra fazer um diagnóstico. 

PESQ.: E o que precisa para fazer o diagnóstico? 

ENTR.: O que precisa é essa alteração do tônus e/ou da postura de caráter crônico. Às vezes é de caráter 

transitório. Por que é prematuro ainda, tá fraquinha, desnutrida, tá um pouco hipotônica ainda. Ela não 

atingiu os marcos da evolução na época que ela deveria atingir, mas ela vai atingir. A paralisia cerebral 

é um distúrbio precoce, de origem precoce, de caráter crônico, não progressivo. Não vai piorar 

daquilo, ela pode piorar de deformidades secundárias. Não corrigiu bem o tônus de membros inferiores, 

ou alguma coisa assim, estava muito hipertônico, o quadril saiu do lugar, alguma coisa assim. Mas isso 

não é a evolução natural da paralisia cerebral, é uma deformidade secundária. E lembrando que é crônico, 

hein? [tom de voz acentuado] Então, não vai ficar bom. [destaque] Porque, às vezes, o bebê chega aqui, 

foi prematuro, passou por um monte de coisas, mas as alterações do exame motor dele são transitórias. 

Ele vai superar aquilo e não vai ficar rastro da condição motora. 

PESQ.: Isso se denomina Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor? 

ENTR.: Isso seria um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. 

PESQ.: É um diagnóstico? 

ENTR.: Isso não é um diagnóstico que exista, né? É um diagnóstico mais ou menos inventado. Pelo que 

eu sei e até onde eu sei, nessas classificações como SID e etc. Não existe esse diagnóstico. Às vezes, o 

que eu utilizo é “exame motor alterado”. Então, se o exame motor está alterado, você não está se 

“comprometendo”, é só uma impressão, não é um diagnóstico fechado, tá? Porque, quando a gente fala 

atraso, quem atrasa sempre chega. Agora, no caso de uma condição crônica, é um atraso que não vai 

chegar. Vai melhorar, mas por mais que o paciente evolua, algum rastro motor vai ficar. Ele pode andar 

até, e tudo. Adquirir boa ação. Ele tá andando, mas alguma coisa vai ficar nessa “marcha” dele, que não 

vai ser 100%, comparado às pessoas que tem mesma idade e etc. Que é a população, entende? Então, por 

melhor que ele fique, alguma coisinha vai ficar, se não, não é esse diagnóstico. É uma outra coisa. Se ele 

ficou bom, não era paralisia cerebral. Isso acontece, né? Em países que tem estatística, que às vezes, 

populacionalmente falando... Como um levantamento da cidade de Niterói, com um ano de idade, um ano 

e meio, quantas crianças na rede teriam o diagnóstico de paralisia cerebral? Com sete anos, às vezes o 

diagnóstico caiu. Por quê? Porque aquelas crianças que foram diagnosticadas com paralisia cerebral com 

um ano, ou com oito meses, ou com um ano e pouco, a evolução dela não foi de paralisia cerebral. Então 

o diagnóstico tava errado. Então, como tá com sete anos, na rede, ela só saiu do computador na categoria 

paralisia cerebral. O diagnóstico era outro. Ele tinha atraso motor, alguma coisa assim. Uma dificuldade, 

uma hipotonia familiar benigna, outra coisa que não era paralisia cerebral. Porque paralisia cerebral, 

pela organização mundial de saúde, ela é crônica. Tudo que é crônico, é crônico, não fica bom. Pode 

melhorar. É crônico, não progressivo. Origem precoce, crônico, não progressivo. Por exemplo: o 

adolescente, dezoito anos, bateu de moto, ficou com uma sequela motora. Não é paralisia cerebral. 

Tem que ser de origem precoce. O precoce nunca me defiram muito bem. Precoce é um mês de vida? 

Até seis meses, ainda é? Até um ano, ainda é? ( 9:22) Geralmente, a gente coloca nessa guarda-

chuva grande que é esses primeiros meses e pouquinhos anos de vida, né? 
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PESQ.: Você acha importante que esse bebê chegasse bem antes para o tratamento? 

ENTR.: A gente sabe que quanto mais cedo melhor. A gente só engloba as crianças, com dificuldade 

motora ou crônica ou não, que passaram pelo UTI. E, pela discussão anterior, a maioria desses casos de 

encefalopatia, pelo menos nos países mais desenvolvidos, claro, não tenta asfixia nem nada, mas não 

passaram pela UTI. Então, o que preocupa é criança que nasceu e foi embora pra casa, mas na época de 

sentar, não sentou, na época de andar, não andou, época de engatinhar, não engatinhou. Essa vai demorar 

mais ainda para chegar aqui. Isso aí é uma falha da pediatria e da saúde básica. Porque os profissionais 

não são bem treinados pra fazer um exame motor, num lactente, o que é uma coisa extremamente fácil de 

fazer, de se concluir que alguma coisa está errada. Desde que a pessoa esteja bem treinada... Então, uma 

pessoa, um médico, um pediatra bem treinado, ele pegando a criança com um ou três meses, ele já tem 

condições de saber que a criança não está dentro da evolução motora normal. ( 10:56) Embora nós temos 

da saúde pública alguns gráficos, alguns protocolos de acompanhamento, que também nos deixam 

bastante a desejar. 

PESQ.: E o teste do apgar? 

ENTR.: O teste do apgar é um teste de vitalidade do recém-nascido na hora do parto, ele não é um 

exame de asfixia.  

PESQ.: Por que ele é usado? 

ENTR.: Ele é o índice de vitalidade do recém-nascido. Como assim? Se ele nasceu com vitalidade ou em 

depressão, que pode ser cardiorrespiratória. Então, quando o índice de apgar é baixo, muitas vezes, 

realmente é um indicativo, que se usa até hoje, de asfixia peri-natal. Mas não é um diagnóstico, ele não 

diagnostica nada. Só mostra que houve algum sofrimento na hora do parto. Mas também, por exemplo, a 

mãe que tenha tomado sedação demais, uma anestesia geral, alguma droga que tenha passado pro bebê, 

ele também vai nascer com apgar baixo, mas ele não teve asfixia. Apgar baixo não é sinônimo de asfixia. 

E mesmo quando há asfixia, não é sinônimo de encefalopatia depois. Porque nem toda criança que teve 

asfixia, desenvolve encefalopatia. Não é sinônimo que teve asfixia peri-natal, com certeza absoluta ele vai 

ter paralisia cerebral depois. Claro que não. Às vezes, o bebê nasce deprimido, é... nesse índice de asfixia, 

porque estava infectado, então ele se movimenta menos, responde menos àquelas manobras para o índice 

de apgar.  

PESQ.: Ele pode apresentar um atraso? 

ENTR.: Não. O índice de apgar só da uma ideia muito geral, um roteiro do que aconteceu na hora do 

parto. Mas ele não tem gigantescas correlações futuras. 

PESQ.: Qual o prognóstico dessa patologia? 

ENTR.: Como é uma doença crônica, o prognóstico é sempre reservado. O que seria um prognóstico bom? 

É... O prognóstico em termo de saúde é bom, não é excelente. Bom, como assim? Tem condições de se 

desenvolver normal, tem a condição normal de frequentar um pediatra. Porque não é um problema que 

comprometa a sobrevida, porque é um problema motor, é uma condição motora. Então, o indivíduo bem 

tratado tem uma condição, uma sobrevida bastante razoável garantida. Aí, sempre vai depender do 

problema de base. Ele teve uma PC [paralisia cerebral] porque teve uma meningite...  são grupos distintos, 

não é todo mundo igual. O paciente com paralisia cerebral não é todo mundo igual... eles são 

completamente diferentes entre si. Por conta da história natural deles, do que causou aquilo, do que está 

causando. 

PESQ.:  Qual o objetivo terapêutico e qual o tratamento? 

ENTR.: Objetivo terapêutico é dar ao paciente função. Que a vida dele seja o mais próxima possível do 

que ele estaria programado, geneticamente, pra realizar na vida dele. Para ser um ser humano no pleno 

domínio das capacidades dele. Como é uma condição exclusivamente motora, embora tenha  

comprometimentos, então seria dar funcionalidade motora. Os tratamentos são variados e geralmente 

feitos por equipe multidisciplinar. (16:15.) O neurologista ou neuropediatra, geralmente faz uma 

supervisão do que está sendo feito, ele avalia 

as condições de diagnóstico, de necessidade de medicamento... (16:37) O médico faz a abordagem 

farmacológica, medicamentosa em caso de necessidade, e faz um guia da avaliação diagnóstica do 
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paciente como um todo. Será que é paralisia cerebral mesmo? Que tipo que é? Está precisando de exames? 

Está precisando de geneticista? Então, é pra gente fazer esse roteiro do diagnóstico do paciente. Mas 

quem põe a mão na massa, quem trata mesmo é uma equipe multiprofissional. 

A neurologia vê como fundamental a abordagem multidisciplinar, porque essas crianças 

precisam de acesso ao tratamento, não podem ficar em casa esperando que um dia ela vai adquirir. Porque 

o que ela vai adquirir são deformidades. Porque o quadro sozinho, ele piora. 

PESQ.: A demora em receber o diagnóstico então prejudica o tratamento? 

ENTR.: Há um tempo em que fica se esperando para ver se a criança  

PESQ.: O que você pensa do tempo de espera? 

ENTR.:  Então, idealmente, o que gostaríamos é que o tratamento fosse instituído o mais precoce 

possível. Por uma série de condições, o cérebro vai responder melhor. Principalmente, se você quer 

trabalhar novas posturas, modificações do tônus. Então, quanto mais cedo você começar a imprimir no 

cérebro essa nova informação, mais ele vai ter condições de lidar com essa informação nova sobre tônus e 

postura, que você está querendo passar para seu paciente. Agora, por que isso acontece, voltamos ao que 

toquei anteriormente. Falta de preparo dos profissionais, para o exame motor correto nas crianças que 

chegam para as puericulturas, que são aquelas primeiras consultas do primeiro ano de vida. No curso de 

pediatria e neurologia, não há um estudo sobre a paralisia cerebral. 20:07  

PESQ.: Como você comunica a uma mãe esse diagnóstico? 

Por que algumas crianças, depois de um tratamento, ainda assim, se mantém na condição de não se poder 

dizer? 

O que não possibilita que isso passe  a uma categoria psíquica? Porque essas crianças ficam engessadas 

ao corpo?  

ENTR.: Tem indivíduos, e como no Brasil são muitas crianças... (23:04) 

Essa patologia, por apresentar comprometimento motor... Uma criança pode ter um comprometimento 

motor da fala. Então, como ela não consegue se comunicar direito, ela é tida como deficiente mental. Mas 

com outros métodos de comunicação ela poderia muito bem se comunicar. 

Como comunicar o diagnóstico... A gente precisa elaborar melhor uma rotina dessa comunicação. 

Primeiro lugar, você tem que ter certeza do que está falando. Então, às vezes, a criança chega aqui, e qual 

é o diagnóstico? Exame motor alterado. Algumas, eu tenho certeza que vão ter o diagnóstico de paralisia 

cerebral, mas, na minha política, o ideal é que você só dê um diagnóstico quando você tenha a certeza 

absoluta.  

PESQ.: Por quê? 

ENTR.: Porque o diagnóstico tem consequências. Consequências, por exemplo: falar para uma família, 

um casal que chega aqui, que o filho deles tem um problema crônico e que não tem cura e vai demandar 

da família um outro trabalho, um outro cuidado, um outro desprendimento que eles não planejaram. Então, 

você tem que ter muito cuidado nisso, porque o pai pode ter vindo aqui com o carro e sair e bater com o 

carro, de tão transtornado com a notícia. Podem começar as culpas. A culpa é sua e minha. A gente vê 

muitos casais que se separam, porque aquela criança vai dar mais trabalho, a mãe se envolve demais com 

a criança, e talvez não tenha mais tempo para o marido e vem todas essas culpas, ou o marido não vai 

querer ficar numa relação onde ele vai ter um trabalho no qual ele não tava preparado para trabalhar em 

hora extra. Então muitas relações se desfazem. 

PESQ.: E a relação mãe-bebê? Você acha que essa relação pode se desfazer? 

ENTR.: Poder tudo pode, mas fugindo um pouco da ciência, mais pro instinto, acho que a maioria das 

mães vai ter aquele instinto de realmente cuidar daquela criança e absorver. E a maioria que chega aqui, 

não chega com revolta. E a maioria das vezes, podem representar muito bem, [fala rápida] me parece 

estar razoavelmente bem com a vida. Enquanto que em outras condições... que a criança às vezes não tem 

nada, né?... as mães, às vezes, ficam mais insatisfeitas. Exemplo assim: atrasou um pouquinho, começa a 
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reclamar, e essas outras, como a condição já é mais crônica, parecem mais conformadas e parece que têm 

uma aceitação até melhor do que está acontecendo com o filho, do que em condições muito mais leves de 

criança que não tem doença crônica e que as famílias parecem não aceitar. É minha impressão 

completamente pessoal. As mães que chegam aqui e são mais tranquilas pra consulta, são as mães, às 

vezes, de doença crônica. Porque ou já se acostumaram com aquilo ou porque às vezes precisam mais do 

médico, ou porque estão se medicando, então, geralmente, chegam... a palavra conformada é meio forte, 

mas é a que me ocorreu agora. 

PESQ.: E como dar o diagnóstico?  

ENTR.: Eu estou estruturando as equipes. Só dar o diagnóstico quando tiver certeza absoluta. Dar o 

diagnóstico de uma condição crônica, incurável, mesmo que não tenha risco de vida... A minha política é 

de só dar o diagnóstico, quando tiver certeza absoluta. Até então, fazer o quê? Explicar que o indivíduo 

está sendo avaliado, que tem alterações no exame, mas que a gente não pode concluir que isso ou aquilo 

ainda. Acho isso mais honesto do que se vê por aí... Uma pressa em dar diagnóstico. Que, às vezes, é o 

cartão de visita do profissional inseguro. Que quer dar logo o diagnóstico, porque ele se der o diagnóstico 

como é que fica a insegurança dele? Então tem que ter segurança pra falar “não sei”, né? Eu não sei o que 

é, mas eu sei o que não é.  

PESQ.: E a falta do diagnóstico? 

ENTR.: No caso desse transtorno da encefalopatia, eu acho que o principal, antes do diagnóstico, seria 

sedimentar a suspeita. Então, dois tempos de suspeita: a criança que nunca teve nada, nasceu bem e foi 

pra casa... As equipe de saúde estarem mais bem preparadas pra observar qualquer tipo de desvio e 

encaminhar logo. E outra é a população de risco, que nasceu, teve asfixia, UTI... Então, é encaminhar, 

nessa suspeita, para um profissional habilitado pro diagnóstico. Mesmo que o profissional habilitado não 

chegue logo ao diagnóstico, não tem essa sangria desatada, porque a partir do diagnóstico vai fazer uma 

cirurgia pra salvar vidas. Então, chegou aqui na instituição, passou pela avaliação da equipe... E eu 

explico pra equipe: eles têm que tratar o que estão vendo [destaque]. O que o profissional concluiu da 

avaliação dele. Se ele concluiu um desvio da normalidade, uma alteração da normalidade ele vai tratar o 

que ele está vendo. Começar um programa terapêutico dele em cima daquilo. O diagnóstico não é 

condição primordial pra que ele comece o tratamento dele e que até lá fique de braços cruzados. Ele tem 

que tratar aquilo que ele está vendo, seja lá o nome que for. Podia ser paralisia cerebral, podia ser 

geladeira azul o nome da doença... Não vai fazer muita diferença. Com raras exceções, no procedimento 

que ele vai atuar ali... Quando a criança está hiper-tônica, ele vai fazendo os tratamentos dele para 

facilitar o tônus e posturas e etc. O nome da doença não tem tanta importância assim. E o profissional, 

estando dentro da equipe, nós observamos os desvios. Por exemplo: aquela criança tem um problema 

crônico não progressivo, então, ela não pode piorar. Se ela começa a desaprender o que tinha aprendido e 

ter algum indício de regressão, aí o diagnóstico é muito importante, porque não é mais uma paralisia 

cerebral, pode ser uma doença degenerativa. E aí, a família tem que estar melhor preparada ainda, porque 

as doenças degenerativas geralmente evoluem pro óbito, num período de tempo médio, mais longo ou não. 

Tudo depende da doença de base. 

PESQ.: Você acha que uma mãe, após o diagnóstico deixa de investir no bebê? 

ENTR.: O meu foco de atendimento nunca foi e nem teria como eu entrar nessa questão... [silêncio] Eu 

acredito que sim. Pode haver uma questão de infantilização da relação da mãe com a criança, mantendo 

essa coisa de bebê, mesmo. E frente ao caso, assim na cabeça dela, sem esperanças de ser o que ela 

sonhou um dia, ela possa desinvestir emocionalmente. Ainda mais nos casos, que talvez seja uma outra 

variável pra você considerar, dentro dessas que tinha uma relação com o companheiro, bem estruturada 

ou não, e as quais o companheiro largou. Porque, de repente, se a doença da criança for a causa do amor 

da vida dela ter largado, porque nem todo homem tem coragem de lidar com filho com doença crônica, 

porque vai dar trabalho, chama a atenção na rua, na cadeira de rodas... Então, também pode ser que uma 

mãe deixe de investir, porque ela relaciona que aquele filho tirou o amor dela. 
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Entrevista 7 – Médico Neurologista 2 

 

ENTR: Mãe tem muita culpa. 

ENTR: Atendo uma assistente social que não é uma pessoa ignorante, ela tem algum conhecimento. Aí, 

chega a criança toda espástica, com comprometimento visível, estrabismo. Aí, eu fiz um laudo, porque ela 

veio me pedir um laudo para conseguir afastamento do trabalho. Aí, eu fiz o laudo e coloquei ao final: 

Portador de paralisia cerebral espástica, trata-se de uma doença crônica, incapacitante. Aí, quase que ela 

teve um troço. Disse: “Mas como que ele tem isso, se ninguém nunca disse?” Eu disse: “Mas com a 

história dele, de que não chorou quando nasceu, ficou no CTI, teve hemorragia intracraniana, foi leve, 

mas você não sabe quão leve isso é. E aquilo foi um drama imenso, até ela deglutir isso tudo e começar a 

fazer um investimento. Hoje ela se adapta e cuida muito bem até. 

Outra é uma criança que eu acho muito interessante, é uma que faleceu esse ano. Uma prematura extrema 

de menos de 30 semanas, produção independente de uma mãe de 40 anos. Era bem comprometida da 

parte motora, mas com um sensório razoável, ela não falava, mas entendia as coisas. Mas a mãe tinha 

quase uma simbiose com a filha. Ela tinha medo da garota parar de respirar e dormia com ela a vida toda.  

A criança apesar de ter paralisia cerebral, a gente não sabe até que ponto ela entende as coisas. Mas 

muitos deles têm comprometimento motor, mas não têm muito comprometimento sensorial.  

Sensorial é o psíquico, é o entender as coisas. 

Outro caso: uma moça de 20 anos. 

Aconteceu alguma coisa no nascimento. Ela não tem controle de cabeça, vai se arrastando pela casa 

inteira. A mãe fez uma capa e ela vai pela casa inteira se arrastando. A mãe faz educação educativa pra 

ela, ela entende tudo o que ela quer. Eu nem sempre entendo. O sensório dela é muito bom. Quando ela 

está de TPM, fica muito chorona. Fica resmungando, aí a ginecologista deu um chega pra lá nela. Disse: 

“Marina, vamos parar com isso de ficar chorando à toa quando está com cólica. Porque isso é pra todas as 

mulheres, todas passam por isso e você vai passar por isso também. 

PESQ: O que acontece quando a família recebe o diagnóstico? 

ENTR: Meu filho não pode nada.  

PESQ: O que é ECI? 

ENTR: O significante ECI, para elas não tem a mínima importância. Para as mães, essa sigla não significa 

nada pra ela. As mães não entendem, porque é conveniente não entender isso. 

Um caso: menino com retardo mental, QI 70. Ela [a mãe] fez toda a avaliação necessária.  Ela me diz: 

“Como esse menino vai fazer vestibular pra ele conseguir fazer a prova?” Isso depois de eu ter dito que 

quem tem retardo mental pode chegar até o 8º ano, podendo chegar um pouco mais. Elas abolem o que 

você falou. São poucos os que aceitam e incorporam o diagnóstico como uma forma de ajudar. 

Isso é ruim para alguns, pois quando se aceita muito o diagnóstico, a família não faz mais nada pra 
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criança. 

ENTR: Como é estar dentro de um corpo que não se move? 

Um caso:  menino com paralisia cerebral espástica e muito desnutrido. A mãe parecia odiá-lo, porque ele 

prendia ela. Ele não se mexia, não fazia nada. Quando ele chegava na consulta, ele não fazia nada e estava 

todo duro, espástico, esperando morrer.  

PESQ: Qual o prognóstico de ECI? 

ENTR: O prognóstico é variável. Uns nunca vão andar, não vão aprender, ou vão ter retardo mental. Não 

dá pra dizer muito o futuro pra eles. Mas se você vê uma ressonância cheia de lesão multi-cística... isso ai 

não vai ser nada, né? Apesar de haver aí as diferenças... 

Um caso: menina com hidrocefalia, operou quando nasceu e hoje tem a cabeça normal. Menina esperta, 

mas tem uma tomografia e ressonância alterada, mas eu não sei o que ela vai ter depois, se ela vai ter crise 

convulsiva, se ela vai aprender no colégio.  

A relação com os pais é de grande investimento. A mãe é muito religiosa e atribui tudo a um milagre. Faz 

fisioterapia três vezes por semana num lugar e dois dias em outro. Ela foi a fonte de melhora daquela 

criança. Quem resolveu o problema daquela criança, não foi o médico que a operou, foi a mãe que 

investiu muito no tratamento dela. 

PESQ: O que é o ECInp? 

Não progressivo: não vai ficar pior que está.  A estimulação conta com neuro-plasticidade, novas sinapses. 

As mães com crianças com doenças limitantes, elas carregam muita culpa. A culpa da mãe em relação a 

esses filhos. 

Outro lado: 

Como que o médico, profissional de saúde, muitas vezes ele marginaliza esse paciente. Tipo : Vai no 

ortopedista? Ah, não tem nada pra fazer, não vai andar pra que operar o pé? Não se opera, não se conserta, 

pois não tem como melhorar.  

Outro lado: muitas mães não querem fazer a cirurgia. Mas o que teria mais pra acontecer? Há a resistência 

da mãe, por medo da mãe em perder o filho e por parte do medico por não acreditar na melhora. 

PESQ: O diagnóstico, o que você pensa? 

Diagnóstico... Eu tenho obsessão pelo diagnóstico. Eu não me sinto muito feliz se eu não conseguir 

descobrir o que é aquilo. Então eu vou em busca dos resultados. Me dá uma sensação muito grande de 

impotência por eu não descobrir o que que é. 
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ANEXO 3 – Quadro de recortes das entrevistas 

 

Entrevistas realizadas com as mães 

 
 

Entrevista 1 

 

 

Entrevista 2 

 

 

Entrevista 3 

 

 

Entrevista 4 

 

 

Como foi a 

gravidez? 

 

“exames, foi tudo 

normal” 

“tive 

aborrecimentos em 

casa” 

“briga com o 

marido” 

“nunca agressão 

física, mas verbal”. 

“ficava chorando, 

meu nariz ficava 

sangrando”. 

“A médica disse 

que era normal, 

nada demais”. 

 

A gravidez de 

Nicole foi muito 

boa. Já planejada. 

Fui morar com meu 

esposo muito nova, 

com 15 anos. Ele 

tinha 21 anos. 

 

Começamos a 

namorar muito novo 

e casamos muito 

novo. Só que eu não 

queria filho no 

começo. Eu queria 

esperar um tempo. 

Aí nós esperamos 

muito tempo – 10 

anos – pra 

engravidar. Então 

foi uma gravidez 

muito desejada. 

Desde o início... 

Desde o início, eu 

queria ela muito. A 

gravidez dela foi 

muito boa, eu não 

sentia nada. Sempre 

me sentia muito 

bem, não tive enjoo, 

não tinha nada, nem 

parecia que eu 

estava grávida. As 

ultrassonografias... 

tudo normal. Fazia o 

pré-natal, tudo 

certinho, foi tudo 

bem. Nasceu com 

38 semanas. 

 

A gravidez dela 

foi de gêmeos, né? 

Gravidez gemelar. 

E foi tranquila, 

não teve problema 

nenhum. Nenhum 

problema de 

saúde. Nada muito 

sério, não. No 

início, foi difícil, 

por que até então 

eu não sabia que 

estava grávida de 

gêmeos, né? 

 

Quando é com os 

outros, a gente 

acha que nunca 

vai acontecer com 

a gente, mas foi 

um susto no 

início, quando 

descobri. Foi até 

aqui na Pestalozzi. 

Foi um susto 

grande, né? 

Chorei, fiquei 

apavorada. Achei 

que o mundo ia se 

acabar. Aquelas 

coisas... Enfim, 

conversei com 

meu marido, eu já 

queria. Essa 

gravidez foi 

planejada. No 

início foi difícil, 

porque a cabeça 

da gente fica 

confusa, por ser 

uma gravidez de 

gêmeos. 

 

Engravidei com 

17banos, mas em 

seguida fiz 18. 

Assim, eu 

engravidei em 

fevereiro pelos 

cálculos que eu 

fiz. Só que só 

descobri quando 

estava com 4 

meses. Aí, depois 

de 3 meses ela 

nasceu. Ela 

nasceu com 7. 

 

Aí depois de um 

tempo eu fui 

fazer o exame de 

sangue pra 

comprovar 

mesmo e foi aí 

que descobriu. 

Eu tava passando 

muito mal. A 

minha mãe 

falava: você está 

grávida. Eu 

falava: claro que 

não, mãe, eu não 

tô. Aí eu ficava 

vomitando tudo 

o que comia. Eu 

achava que não 

era... achava 

que... ou não 

queria aceitar 

que estava. Aí, 

eu colocava na 

cabeça: não eu 

não tô. As 

pessoas falavam: 

você está 
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Você fica meio 

sem saber o que 

fazer e como agir 

e no início foi 

difícil, mas depois 

foi tranquilo. Eu 

trabalhei... Não 

tive nenhum 

problema de 

saúde, né? Tive 

alguns cuidados, 

porque a gravidez 

de gêmeos é mais 

complicada, mas 

foi tudo bem. A 

gravidez correu 

bem, só que 

quando ela fez 6 

meses em diante 

eu comecei a me 

sentir pesada. 

Falei com a 

doutora e ela me 

falou que era 

normal. Aí, 

quando estava 

próximo do sétimo 

mês, aí eu 

comecei a sentir 

contração para ter 

ela. Aí foi ter a 

notícia que uma já 

tinha falecido, 

enrolou no cordão 

umbilical e 

asfixiou. E acabou 

não resistindo. Aí 

ficou Alícia. 

Quando eu tive 

ela, ela teve que ir 

para o balão de 

oxigênio, ficou 

internada de 15 a 

20 dias. E aí 

depois fui embora 

e foi tranquilo. 

grávida. Aí eu 

falava: ninguém 

pode passar mal 

por que está 

grávida? 

Ninguém pode 

vomitar por que 

está grávida? 

 

Só que o meu era 

diariamente. 

Passava mal se 

eu tomava café... 

se eu não 

tomava, passava, 

se demorava pra 

comer alguma 

coisa, eu 

passava... e eu 

nem... nem 

levava em conta 

essa 

possibilidade... 

depois de sete 

meses, eu, 

namorando o pai 

de Alice, aí 

aconteceu... aí 

foi... foi assim... 

eu tava 

trabalhando, 

depois de sete 

meses, Alice 

nasceu. 

 

Assim... eu não 

sentia nada. Não 

que eu não 

sentia... eu sentia 

ela mexendo e 

tal. Eu tive um 

acompanhamento 

de uma... não 

médica... 

pediatra... mas 

acho que ela era 

uma enfermeira. 

Lá perto de onde 

eu morava, na 

casa dele... perto 

da casa dele 

tinha... e eu me 

acompanhava lá 

com ela. Depois 

que Alice 

nasceu, levava 
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ela lá todo mês. 

 

Aí eu descobri 

com 4 meses... aí 

eu... (silêncio) 

comecei a ir ao 

posto perto de 

casa. Era um 

médico clínico 

que atendia. Aí, 

eu fui a duas 

vezes, só que só 

para consulta de 

pré-natal. Só deu 

tempo de ir duas 

vezes. Na 

terceira vez que 

eu ia, pra poder 

buscar um 

remédio, porque 

eu estava com 

infecção de 

urina... isso foi 

na sexta-feira... 

aí eu fui... não, 

eu tinha que ir, 

pra buscar o 

remédio pra 

infecção de urina 

que tinha dado 

no exame de 

urina... só que eu 

não fui porque 

estava muito 

tarde e eu não ia 

chegar a tempo. 

Porque o posto ia 

tá fechado. Aí, 

no sábado de 

manhã, ela 

nasceu. 

(silêncio). Aí não 

teve tempo de eu 

tratar essa 

infecção.  

  

Entrevista 1 

 

 

Entrevista 2 
 

Entrevista 3 
 

Entrevista 4 

 

Como foi o parto? 

 

A pressão na hora 

do parto subiu. O 

parto do meu outro 

filho tinha que ser 

cesárea, porque 

tinha que ser 

cesárea, só que 

 

Foi marcado. Eu 

fazia pré-natal com 

esse médico... e meu 

esposo... então... nós 

tinha medo de eu 

sentir alguma coisa. 

Então eu marquei. 

 

Eu estava 

tranquila. Até 

então não sabia 

que a outra tinha 

falecido. Na hora 

que ela faleceu, 

ela estava em 

 

Foi bom. Seis 

horas da manhã 

de um sábado eu 

acordei, fui no 

banheiro... aí, 

sabe aqueles 

pingos de caneta 
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neste, forçaram o 

parto normal por 

causa da pressão 

alta.  Eu estava com 

a guia de 

internação, estava 

com a pressão alta e 

a médica falou que 

eu não estava ainda 

pronta para ter o 

bebê e que eu 

aguardasse em casa. 

Aí, no dia seguinte, 

comecei a sentir 

algumas dores e fui 

para o hospital. A 

médica falou que eu 

ainda não estava 

pronta e me pediu 

para voltar para 

casa, só que antes a 

enfermeira 

verificou a pressão, 

que já estava 20. Aí 

eles me internaram 

mas não fizeram a 

cesárea. A minha 

pressão chegou a 

24 e ele demorou 

muito para nascer. 

Nasceu cansadinho, 

parou de respirar, 

foi entubado e foi aí 

que faltou oxigênio 

no cérebro dele. Aí 

ele ficou 26 dias na 

UTI internado, 

tomando remédios, 

antibióticos e 

fazendo ultra na 

cabeça. Eles falam 

ultra. Aí saí de lá e 

ele deu convulsões.    

Eu queria que fosse 

normal, só que meu 

esposo achou 

perigoso e como ele 

ia pagar então eu 

optei logo pela 

cesariana. Ia pagar 

mesmo... aí tudo foi 

tudo marcado 

certinho. Já fui 

mesmo já sabendo, 

não senti nada. Na 

hora do nascimento 

foi tudo normal. 

 

Na hora do parto foi 

tudo normal, ela 

chorou, eu vi ela. Só 

o que aconteceu de 

diferente foi que eu 

senti muita falta de 

ar na hora. Aí, 

depois que trataram 

ela, eu me senti bem 

depois. Só na hora 

mesmo, na 

anestesia... Mas 

muitas mulheres 

falaram que sentia 

também. E nem por 

isso a criança sente 

nada. Então, pra 

mim, estava tudo 

normal. Até depois 

de um tempo, que 

eu fui percebendo 

que havia alguma 

coisa errada. 

minha barriga a 

uma semana. Mas 

eu não entendi 

isso não... Eu não 

fiz nada que 

comprometesse, 

entendeu?... ela 

faleceu. A doutora 

falou que o parto 

de gêmeos é 

complicado e que 

sempre acontece 

alguma coisa. Foi 

tranquila a 

gravidez foi 

tranquila. Na hora 

do parto, foi 

tranquilo também. 

O doutor que me 

atendeu foi uma 

pessoa boa, 

educado... 

conversou comigo 

e com meu 

marido, entende? 

Mas só depois eu 

vim a saber que 

ela tinha falecido, 

entendeu? eu fui 

atendida rápido, 

foi tudo rápido. Eu 

cheguei duas 

horas da manhã, o 

doutro ficou 

preocupado, a 

gente foi logo para 

a minha cirurgia e 

ela nasceu logo. 

Alícia não chorou 

no início, ao 

nascer. Por que ela 

também nasceu 

desacordada. Aí, 

ela foi direto para 

Botafogo. Ela 

também engoliu o 

líquido 

aminoádico (por 

amniótico). 

Porque lá não 

tinha lugar para 

ela ficar. Não 

tinha vaga. Ela foi 

direto e ficou 

internada. Foi 

muito bem 

atendida. Não tive 

problemas com 

isso, eles foram 

bons. Os médicos 

que a gente faz 

em caderno? Eu 

vi desse 

vermelho na 

calcinha. Só que 

eu não liguei e 

falei: não é nada. 

Aí voltei a 

dormir. Nessa 

que ia voltar a 

dormir, eu não 

consegui. 

Comecei a sentir 

uma dor forte nas 

costas, muito 

forte... como se 

alguém estivesse 

me batendo. Aí o 

pai de Alice veio, 

eu falei que 

estava sentindo 

muita dor. Só 

que até então eu 

tava segurando... 

só que deu uma 

dor muito forte e 

eu comecei a 

chorar. Aí ele 

falou: vamos pro 

hospital. Fomos 

para o hospital 

de Itaboraí. Aí, 

nisso, eu fui, 

tomei um banho, 

fiz um monte de 

coisa antes de 

sair de casa, mas 

ainda tava 

sentindo dor. Aí, 

quando eu 

cheguei no 

hospital, a 

mulher foi fazer 

o toque. Eu tava 

com sete de 

dilatação. Aí ela 

falo: ela vai ter 

que nascer. Aí, 

eu fiquei 

desesperada: mas 

ela só tem sete 

meses ainda! Eu, 

desde o começo, 

eu estava 

completamente 

por fora de tudo 

que estava 

acontecendo. 

Assim eu não 

tava me 
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disseram que 

faltou oxigênio e 

devido a isso ela 

nasceu com uma 

deficiência do 

lado direito. 

Nasceu com uma 

deficiência física. 

Ela sofreu 

hemorragia 

intracraniana grau 

2. Só que 

absorveu e aí, 

devido a isso, 

também apagou o 

movimento dela 

do lado direito.  

preocupando 

tanto... mas, 

naquele 

momento, eu 

fiquei 

preocupada. 

Porque era um 

risco que eu tava 

correndo e ela 

também. Aí a 

gente foi para a 

sala do pré parto. 

Minha bolsa não 

tinha estourado 

ainda. Eu tinha 

chegado a 10 de 

dilatação e a 

bolsa não tinha 

estourado. Aí, 

foram duas 

moças, a médica 

que ia fazer o 

parto e a 

enfermeira, e 

começaram a 

estourar a bolsa 

com a mão. Mas 

estavam 

conseguindo... e, 

assim ... foi 

assim... fui para a 

sala do pré-parto 

e pedi à 

enfermeira para 

fazer xixi. Aí, 

nisso que eu fui, 

eu consegui 

encontrar a 

posição perfeita 

para não sentir 

dor. Aí, quando 

eu coloquei a 

mão embaixo, eu 

v que tinha 

alguma coisa 

estranha. Aí 

quando minha 

mãe chamou os 

médicos que não 

estavam por 

perto, aí, as 

meninas vieram e 

estouraram a 

bolsa. Só que foi 

bem rápido. Eu 

deite na cama do 

pré parto, a 

médica falou que 

ia fazer uma 

anestesia local, 
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fizeram um 

rasgo.. pequeno. 

Aí as meninas 

me deram as 

instruções: você 

vai puxar o ar e 

depois fazer 

força. Aí, eu fiz 

isso e na terceira 

vez que eu fiz, 

Alice nasceu. 

(risos). Aí, foi... 

foi a maior 

ideia... eles 

tiraram ela, me 

costuraram, aí 

me colocaram no 

quarto, aí eu 

fiquei assim. 

Recebi os amigos 

e ponto.  

  

Entrevista 1 

 

 

Entrevista 2 
 

Entrevista 3 
 

Entrevista 4 

 

Tem diagnóstico? 

 

Tem epilepsia e 

paralisia cerebral. 

Pelo menos é o que 

dizem que ele tem, 

porque o médico 

até agora não tinha 

dito. 

 

Perguntei: 

“Doutora o que 

meu filho tem? 

Porque às vezes me 

perguntam e eu não 

sei...” Aí foi que ela 

disse que era 

“paralisia cerebral”.  

 

Afetou, mas como 

ele é bebezinho tem 

a possibilidade de 

um lado suprir os 

dois. Porque afetou 

um lado do cérebro, 

tem a possibilidade 

de um lado suprir a 

função dos dois e 

vamos aguardar. Aí 

estamos fazendo 

fisioterapia para ver 

 

O diagnóstico da 

ressonância 

magnética é esse: 

lesão hipóxica 

esquerda. A doutora 

Isabela 

(neurologista) me 

disse que é como se 

ela tivesse tido um 

AVC e faltou 

oxigênio. (9:57). Na 

hora do parto, tinha 

que ter passado 

sangue e não 

passou. É como se 

tivesse faltado 

oxigênio. Só que 

não aconteceu nada 

na hora do parto. 

Ela falou para mim 

que isso acontecia 

na barriga ou então 

na hora do parto. Só 

que na barriga... só 

se eu tivesse tido 

uma perda de 

líquido ou um pouco 

de sangue. Isso não 

aconteceu. (10:23). 

Nem infecção 

cesariana eu nunca 

tive. (10:29). Foi 

uma gravidez muito 

 

Eu não sei se ela 

teve uma paralisia 

cerebral, mas o 

que eu entendi foi 

isso: absorveu e 

apagou o sistema. 

Ela não tem um 

diagnóstico. Ela 

tem um 

comprometimento 

do lado direito.  

 

 

 

Não sei muito 

bem. O 

neurologista 

disse que ela tem 

um atraso 

neuropsicomotor, 

mas eu não sei o 

que é um atraso 

neuropsicomotor. 

Não sei o que 

poderia ser. ... 

então, tem 

algumas coisas 

que eu quero 

perguntar a ele. 

Alguns médicos 

dizem que é 

porque faltou 

oxigênio no 

cérebro.  Uma 

outra médica 

disse que Alice 

ela é deficiente e 

que nunca vai 

andar.  

 



 

171 
 

se ele melhora. 

 

Eu descobri o 

diagnóstico dele 

porque tive que 

pegar um laudo 

com a médica para 

entrar com o pedido 

da pensão. Aí o 

médico legista deu 

o laudo e disse que 

(23:30) ele ... 

perito. Aí a médica 

disse que ele tem 

paralisia cerebral. 

Ai eu falei: “Tudo!” 

 

Mas ela nunca me 

disse nada. 

 

boa. Eu não tive 

nada. (10:37). 

 

 

  

Entrevista 1 

 

 

Entrevista 2 
 

Entrevista 3 
 

Entrevista 4 

 

Quem escolheu o 

nome? 

 

Quem escolheu o 

nome fui eu e meu 

filho mais velho.  

 

Ai meu filho falou 

pra eu colocar 

Kaio, aí 

concordamos. Kaio 

Eduardo. O meu 

marido não 

concordou. Ele 

achou que o meu 

filho mais velho, 

que não é filho 

dele, ele achou que 

meu filho estava 

querendo ser mais 

pai do que ele. Aí 

eu falei para ele ( o 

pai) que era para 

ele (o pai) escolher 

o nome, mas não 

quis escolher ai ele 

( o filho) deu a 

ideia e eu aceitei. 

Eu gostei. Ai ele [o 

filho] ficou todo 

bobo e disse: “Eu 

 

O nome da Nicolly 

foi a tia dela (a 

madrinha) quem 

escolheu o nome. 

(0:19). Ela teve um 

sonho e falou para 

eu colocar esse 

nome.  

 

Qual foi o sonho? 

ENTR.: A minha 

irmã (0:25) que tava 

falecida falou que 

eu ia ter um bebê... 

Aí falou que ia ser 

uma menina e falou 

para eu colocar esse 

nome: Nicolly. 

Escreveu no papel e 

falou para eu 

colocar. Falou que 

esse nome era muito 

bonito. 

 

Aí a minha irmã 

 

Eu. Nome de 

princesa, nome 

lindo! [risos] 

 

 

 

Eu. 
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que escolhi o nome 

do meu irmão né 

mãe?” Ele tem 9 

anos. 

 

 

 

 

falecida pediu para 

minha outra irmã 

falar para mim que 

eu ia ter um bebê, 

que ia ser uma 

menina e que era 

para eu colocar o 

nome de Nicolly. 

(0:54). Que esse 

nome era muito 

bonito e que era 

para ela não 

esquecer de me dar 

esse recado. (1:00). 

Logo depois eu 

engravidei, era uma 

menina, aí eu 

coloquei Nicolly. 

(1:04).  

 

  

Entrevista 1 

 

 

Entrevista 2 
 

Entrevista 3 
 

Entrevista 4 

 

Ficou internado 

após nascimento? 

 

Doutor, tem alguma 

coisa errada com o 

meu bebê, porque 

ele só fez um 

chorinho e parou e 

ficou todo 

molinho.” Aí, ele 

falou que estava 

tudo bem. Aí 

levaram ele 

rapidinho. Aí 

continuaram..., me 

deram ponto, eu 

fiquei... Depois, fui 

para a sala de pós-

parto e ninguém... 

meu bebê não 

chegava. (6.12). Aí, 

depois veio o pai do 

meu filho e a 

pediatra... Falaram 

o que tinha 

acontecido com ele, 

que a criança, 

quando nasce, 

recebe uma nota de 

0 a 10 e que a de 

Kaio tinha sido 2. 

(6.20). Que ele 

estava na UTI... 

 

 

Não. 

 

Quando eu tive 

ela, ela teve que ir 

para o balão de 

oxigênio, ficou 

internada uns 

quinze a vinte 

dias. Aí depois fui 

embora e foi 

tranquilo. 

 

 

Ela ficou em 

incubadora. Só 

que a 

maternidade não 

tinha suporte 

para poder ficar 

com Alice lá. Ela 

nasceu com um 

quilo, setecentos 

e sessenta e 

cinco. Ela nasceu 

com falta de 

oxigênio no 

cérebro e 

dificuldade 

respiratória. Aí, 

eles disseram que 

não tinham 

suporte, tiveram 

que botar ela na 

lista, assim... pra 

ver um lugar 

onde vagava pra 

cobrir esse 

suporte. Só que 

quando vagou 

um lugar, eles 

tiveram que 

esperar um corpo 

de bombeiro, 

porque só os 

bombeiros 

poderiam fazer 
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Que ele estava na 

UTI... 

 

Ficou entubado 7 

dias e depois foram 

tirando dele... 

(8:06). [silêncio] 

Ficar lembrando é 

difícil! [silêncio].  

 

Mas só o fato de ter 

ele alí e não poder 

pegar, dar de 

mamar, eu fico 

[sugando o leite em 

casa] com a 

bombinha. Tinha 

dia que quase não 

saía leite, eu 

chorava com medo 

de secar, porque lá 

na UTI não podia 

dar leite para ele. 

Aí, depois, eu 

comecei a dar. 

(12:32). Ele passou 

a beber com a 

borrachinha. Aí a 

médica [a 

enfermeira] me 

perguntava: “Você 

não teve outro 

filho? Eu dizia: 

“Tive, mas o outro 

não teve nada. A 

gente pegava (...) 

Ele, eu pegava 

(12:42) cheia de 

mão, porque ele 

mamava com uma 

borrachinha na 

boca... Ele mamava 

e eu saía de lá 

chorando... Aí 

comecei a chorar 

porque só estava 

esperando ele sugar 

para ter alta. Aí, 

com 26 dias, me 

ligaram para levar a 

roupinha para 

buscar ele. Aí que 

eu peguei ele e 

trouxe.  

 

essa 

transportação. 

Aí, eles 

conseguiram 

para uma clínica 

em Botafogo. É... 

‘Matuquer’. Aí, 

ela foi transferida 

pra lá, Aí que 

chegou o 

suporte, mas só 

depois de quatro 

dias, porque eu 

tive que ficar 

dois dias no 

hospital e dois 

dias em casa, 

antes de sair. Aí, 

depois de quatro 

dias, eu fui vê-la. 

Um lugar muito 

bonito, assim... 

é... eles 

cuidavam muito 

bem... era 

particular, mas 

ela estava lá pelo 

SUS. Mas ela 

assim... eu fiquei 

quatro dias sem 

vê-la. Nos dois 

dias que ela ficou 

lá, eu ia toda 

hora vê-la, 

porque ela estava 

na incubadora do 

hospital, nos 

outros dias, eu já 

queria ir embora 

e eu fiquei num 

quarto em que 

todas as mães 

estavam com 

seus filhos. E me 

perguntavam: 

“Cadê sua filha?” 

“Ah... ela tá 

numa clínica 

tal.” Aí, de 

primeira, eu não 

tinha contato de 

amamentar, até 

mesmo uns dois 

dias antes de ela 

sair da clínica, eu 

não amamentava. 

Não... eu não 

amamentava. Só 

dois dias antes 

dela sair, eu 
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comecei... A 

menina começou 

a colocar ela no 

peito. Aí, eu tive 

uma certa 

dificuldade para 

poder começar a 

amamentar, 

porque meu peito 

era muito grande, 

tinha muito leite, 

e tava 

empedrando. Eu 

tinha que ficar 

bombeando. Aí, 

eu ia pra clínica, 

bombeava na 

clínica, pra 

menina dar o 

meu leite pra ela. 

Só que, por ser 

longe, e o custo 

também não é 

barato, eu não 

podia ir todo dia, 

tanto que eu 

ainda tava 

costurada, meus 

pontos caindo. 

Então, eu ia em 

dias alternados, 

pra poder ficar 

com ela. Eu 

passava horas lá. 

Ia antes de meio 

dia e saía às 

dezoito horas. 

Maior tempo 

possível que eu 

podia ficar com 

ela. 

 

  

Entrevista 1 

 

 

Entrevista 2 
 

Entrevista 3 
 

Entrevista 4 

 

Como você vê seu 

filho? 

 

 

Hoje ele melhorou 

muito do que ele 

era. Ele senta, fica 

de pé. (14:13). Ele 

não engatinhava, 

começou aqui a ir 

se arrastando, ficar 

igual a um sapinho, 

ia pulando com a 

parte de trás, 

melhorou muito, 

 

Porque ela não está 

fazendo nada. 

(10:56). Aí agora 

ela me conhece, 

porque o que mais 

me machucava 

mesmo... Porque era 

a mesma coisa que 

eu não fosse nada. 

(11:01). Ela não me 

reconhecia como 

 

Hoje em dia, 

nossa! Olha eu 

acho assim que se 

não tivesse 

acontecido isso, eu 

ia querer que ela 

fosse perfeita, mas 

infelizmente Deus 

não me deu ela 

perfeita (10.36). 

Então eu quero ela 

 

Aí, eu comecei a 

vir aqui fazer o 

tratamento com 

ela. Acho que 

depois de uns 

três meses, acho 

que menos, eu já 

comecei a sentir 

diferença em 

Alice. Ela 

sentando, ela 
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muito mesmo. Mas 

sei que ainda tem 

muita coisa para 

melhorar, mas (...) 

E ele é muito 

medroso, muito 

assustado, acho que 

ele não anda por 

causa disso. Porque 

se colocarmos ele 

de pé, segurando as 

coisas ele fica com 

medo. (14:40). Mas 

se ele sente que 

você está alí ele 

fica. 

 

 

mãe. (11:05). Para 

mim, ela não me 

reconhecia, porque 

quando deixava ela 

com uma pessoa, 

era muito difícil eu 

deixar, mas quando 

eu deixava era a 

mesma coisa que 

nada. Então ela 

agora está me 

reconhecendo... e 

que ela quer ficar 

comigo e com o pai 

dela. Pra mim, isso 

está sendo muito 

bom. Então agora é 

que eu estou 

vivendo um 

momento muito 

bom. Ela está 

começando a 

engatinhar, se 

interessando para 

pegar os 

brinquedos... 

 

do jeito que ela tá 

e pra evoluir, 

entendeu? Mas 

assim do jeito que 

ela está, ta ótimo, 

pra mim... 

( silêncio) ...ta  

maravilhoso. 

(10.50) Porque 

além de ela ser 

uma criança assim 

deficiente, ela é 

uma criança muito 

esperta, muito 

inteligente. 

engatinhando. E, 

aí, ela agora tá 

começando a 

ficar de pé. E eu 

vejo toda 

diferença. Às 

vezes, eu vejo 

que ela sofre 

muito o que eu 

sinto. Se eu fico 

muito triste, vejo 

que ela fica 

também. É... 

Porque é muita 

correria. É 

chegar daqui 

agora, pego 

deixo ela na 

creche, vou 

trabalhar até 8:30 

da noite, chego 

11h pra poder 

dormir meia 

noite, pra no dia 

seguinte começar 

tudo de novo. 

Entendeu? Fica 

tudo muito 

pesado.  

 

 

  

Entrevista 1 

 

 

Entrevista 2 
 

Entrevista 3 
 

Entrevista 4 

 

O pai vive com a 

mãe e participa 

dos cuidados com 

o bebe? 

 

O pai dele (...) Se 

ele [Kaio] é assim 

como ele é, é por 

causa do pai dele. 

(15:55). Porque a 

médica falou assim: 

“Kaio tem que ir 

para um lugar onde 

não possa ter 

música, Kaio tem 

que ter cuidados, 

Kaio tem que ser 

igual a um 

bonequinho de 

vidro. (16:01). Não 

pode ter nada com 

o Kaio... 

 

Mas o pai dele joga 

 

Eu fazia pré-natal 

com esse médico... 

E meu esposo (int.) 

(...) Então... nós 

tinha medo de eu 

sentir alguma coisa. 

Então eu marquei. 

Eu queria que fosse 

normal só que meu 

esposo achou 

perigoso e como ele 

ia pagar, então eu 

optei logo pela 

cesariana. Ia pagar 

mesmo... 

 

Então ela agora está 

me reconhecendo... 

e que ela quer ficar 

 

Enfim, conversei 

com meu marido, 

eu já queria. 

 

[A mãe não relata 

a participação do 

pai no dia a dia e 

nem no 

tratamento.] 

 

 

Aí, no sexto mês, 

fui pra casa dele. 

Eu morei com 

ele. Depois, 

quando eu estava 

com sete meses, 

Alice nasceu, aí 

eu tava lá ainda. 

Aí, eu fiquei até 

os nove meses de 

Alice... Até uns 

dez, nove meses 

assim... Eu tava 

ainda na casa 

dele. Só que.. A 

gente chegou a 

casar no 

cartório... Aí, 

depois de um 

mês de casado, 

eu não tava mais 
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ele pro alto e brinca 

e os dois brigam 

com o meu outro 

filho e ficam se 

embolando na 

cama. Aí eu chego 

e falo: “Que isso! 

Tá saindo uma 

briga?” Aí ele diz 

que sai e vai para 

cima do outro filho. 

Então... a gente não 

teve assim muito 

cuidado... o pai dele 

não teve o cuidado 

que a médica pediu. 

(16:40). Eu acho 

que isso foi bom, 

porque se a gente 

ficasse muito 

quietinho, acho que 

ele ia ficar pior. Ele 

ia ficar mais 

paradinho. De tanto 

o pai dele jogar ele 

para o alto ele 

melhorou muito. 

Ele brinca muito 

com o filho dele. 

Ele gosta muito 

dele. Ele trata ele 

super bem. 

 

 

comigo e com o pai 

dela. 
aguentando ficar 

na casa da mãe 

dele com a mãe 

dele. A gente 

tava brigando 

constantemente e 

era uma coisa 

que estava vindo 

de nove meses 

atrás. Entendeu? 

Desde quando eu 

tinha ido morar 

pra lá. Aí, eu 

peguei e fui 

morar na casa da 

minha mãe e 

chamei ele pra ir 

morar comigo... 

Só que ele não 

foi. Aí, a gente 

ficou com isso. A 

gente casado e 

cada um na sua 

casa... Aí, ele me 

chamou pra 

conversar: “Olha, 

não dá mais pra 

viver assim... Eu 

quero que você 

fique e você não 

quer ficar...” Aí, 

foi cada um pro 

seu canto. Ele vê 

Alice de quinze 

em quinze dias. 

Tudo quem faz é 

a mãe dele. 

 

  

Entrevista 1 

 

 

Entrevista 2 
 

Entrevista 3 
 

Entrevista 4 

 

Como é a relação 

–mãe/ filho? 

 

Mas ele não anda, 

ele não fala, então 

quem tem que 

ficar com ele sou 

eu. Não tenho 

coragem de deixar 

com ninguém. Não 

posso deixar com 

ninguém.  

 

Ninguém fica para 

mim, nem para eu 

fazer as coisas 

  

Aí agora ela me 

conhece, porque o 

que mais me 

machucava 

mesmo... Porque 

era a mesma coisa 

que eu não fosse 

nada. (11:01). Ela 

não me reconhecia 

como mãe. (11:05). 

Para mim, ela não 

me reconhecia, 

porque quando 

deixava ela com 

uma pessoa, era 

 

É ... só tem um 

probleminha: ela 

é muito apegada 

a mim. E agora eu 

tô vendo esse lado 

dela (11.14) 

porque eu tava 

ficando 

deprimida, 

porque eu deixava 

ela com a pessoa 

(11.18) ela 

chorava muito e 

eu ficava muito 

deprimida. 

 

Relação mãe 

com a filha: a 

avó paterna 

interfere na 

relação da mãe 

com Alice. Alice 

quando vê a 

avó, por parte de 

pai, faz uma 

festa tão 

grande, é uma 

alegria, aquela 

coisa. Eu que 

estou aqui todo 

dia com ela, 
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dentro de casa... 

[choro] Mas dá para 

levar, só peço força 

e sabedoria. Força 

para carregá-lo e 

sabedoria para 

saber o que fazer 

para ajudar a ele. 

Mas é muito bom 

ser mãe do Kaio. 

Ser mãe do 

Enrique [primeiro 

filho] foi fácil, 

andou sozinho... 

foi muito fácil. 

(9:01) Mas do 

Kaio foi mais 

difícil, e, por ser 

mais difícil, eu 

aprendi muita 

coisa. Aprendi  ser 

mãe, aprendi ser 

mulher, aprendi a 

lutar pelos direitos 

dele. Mas foi bom, 

muito bom. Foi o 

que eu falei: “Deus, 

eu quero ele do 

jeito que o senhor 

me der, só não 

quero perdê-lo. 

Ele veio... (9:19) 

Eu quero ele 

assim.” Muito 

carinhoso; muito 

bonzinho, ele. 

 

 

muito difícil eu 

deixar, mas 

quando eu deixava 

era a mesma coisa 

que nada. Então ela 

agora está me 

reconhecendo... 

Falei... Pensei que 

eu vou sair e vai 

acontecer alguma 

coisa. Porque 

Alícia tá chorando 

muito. Nossa! 

Aquilo batia uma 

tristeza que aí o 

que eu ia fazer? 

Às vezes eu dizia: 

Ah! Não vou 

fazer não. Porque 

se eu deixar ela 

com uma pessoa 

ela vai chorar, aí 

eu não conseguia 
(11.34) fazer o 

que tinha que 

fazer. Aí agora eu 

deixo ela com 

uma pessoa duas 

vezes por 

semana. E já está 

ficando 

direitinho e 

chama muito 

mamãe. E não é 

porque ela fica só 

comigo. Ela sai 

comigo, se 

socializa. Não 

porque ela fica 

muito em casa. É 

o jeito dela 

mesmo. Porque 

meu filho (o mais 

velho) ele ficava 

com outras 

crianças. 

 

faço tudo por 

ela. Às vezes eu 

brigo com ela... 

a avó trata ela 

como se ela 

fosse um 

bebezinho, quer 

fazer tudo pra 

ela. eu também 

faço...mas... 

 

 

  

Entrevista 1 

 

 

Entrevista 2 
 

Entrevista 3 
 

Entrevista 4 

 

Momentos 

intensos vividos 

entre mãe e filho. 

 

Mas ele não anda, 

ele não fala, então 

quem tem que ficar 

com ele sou eu. 

Não tenho coragem 

de deixar com 

ninguém. Não 

posso deixar com 

ninguém. Ninguém 

fica para mim, nem 

para eu fazer as 

coisas dentro de 

casa... [choro] Mas 

 

Acho que está sendo 

agora. (10:53). 

Porque ela não está 

fazendo nada. 

(10:56). Aí agora 

ela me conhece, 

porque o que mais 

me machucava 

mesmo... Porque era 

a mesma coisa que 

eu não fosse nada. 

(11:01). Ela não me 

reconhecia como 

 

Foi quando ela 

ficou lá, né? 

Minha separação 

dela. Porque eu 

não tinha visto ela. 

E não conheci 

quando ela nasceu. 

Minha mãe... 

Porque eu estava 

desacordada, você 

fica geralmente... 

Dá uma confusão 

na cabeça, não 

 

Momentos bons 

é quando eu saio 

com ela. Quando 

a gente tá 

brincando, 

quando eu tô 

fazendo ela rir... 

Assim, quando tô 

com ela, quando 

eu saio com 

meus amigos sei 

que ela gosta. 
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dá para levar, só 

peço força e 

sabedoria. Força 

para carregá-lo e 

sabedoria para 

saber o que fazer 

para ajudar a ele. 

Mas é muito bom 

ser mãe do Kaio. 

Ser mãe do Enrique 

[primeiro filho] foi 

fácil, andou 

sozinho... foi muito 

fácil. (9:01) Mas do 

Kaio foi mais 

difícil, e, por ser 

mais difícil, eu 

aprendi muita 

coisa. Aprendi  ser 

mãe, aprendi ser 

mulher, aprendi a 

lutar pelos direitos 

dele. Mas foi bom, 

muito bom. Foi o 

que eu falei: “Deus, 

eu quero ele do 

jeito que o senhor 

me der, só não 

quero perdê-lo. Ele 

veio... (9:19) Eu 

quero ele assim.” 

Muito carinhoso; 

muito bonzinho, 

ele. 

 

 

mãe. (11:05). Para 

mim, ela não me 

reconhecia, porque 

quando deixava ela 

com uma pessoa, 

era muito difícil eu 

deixar, mas quando 

eu deixava era a 

mesma coisa que 

nada. Então ela 

agora está me 

reconhecendo... e 

que ela quer ficar 

comigo e com o pai 

dela. Pra mim, isso 

está sendo muito 

bom. Então agora é 

que eu estou 

vivendo um 

momento muito 

bom. Ela está 

começando a 

engatinhar, se 

interessando para 

pegar os 

brinquedos... 

 

sei... Eu estava 

desacordada, 

porque havia feito 

cesariana, mas eu 

não estava a par 

de nada, entende? 

Eu não conhecia 

nada. Minha 

mãe... Foi o 

momento mais 

difícil, quando ela 

[a mãe], pra eu 

autorizar, foi no 

meu quarto e 

pediu para eu 

autorizar, mas eu 

não estava a par 

de nada, 

entendeu? E eu 

não conhecia, 

minha mãe que 

acompanhou ela 

na ambulância. O 

segundo momento 

mais difícil foi 

quando eu vim 

para aqui, fazer 

tratamento. (7.23) 

Quando soube que 

ela tinha que fazer 

tratamento. Foi 

um momento 

muito difícil 

porque fiquei sem 

chão. (7.35) Você 

fica pra baixo. 

Você acha que 

fica muito mal 

porque você 

imagina, por 

exemplo: “Eu 

planejei minha 

filha perfeita, sem 

problema nenhum, 

de repente 

acontece isso.” 

Você tem um 

back. (8.12) De 

repente você tem 

que passar por 

isso. Entendeu? O 

tratamento dela 

não tem data para 

poder ter alta. 

(8.21) Quando ela 

estiver bem 

evoluída mesmo. 

Primeiramente o 

lado da mão, né? 

(8.27) Mas 
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assim... agora 

estou me 

recuperando e 

penso positivo que 

ela vai ficar boa 

(8.37), que ela vai 

sair dessa. Ela fala 

bem, ela fala. É 

uma criança que 

não toma remédio, 

(8.45), come bem, 

dorme bem. O 

probleminha dela 

só é o lado direito 

(8.48) que está (...) 

indo bem também, 

o lado direito dela 

está parado. Isso , 

mas está 

evoluindo. 

 

 

  

Entrevista 1 

 

 

Entrevista 2 
 

Entrevista 3 
 

Entrevista 4 

 

Relação da mãe 

com o saber-

médico 

 

...porque ele 

estava normal. 
Nasceu de 9 meses, 

com 42 semanas. 

Então, para mim, 

era tudo normal.  

 

 

Aí, com 26 dias, de 

UTI, me ligaram 

para levar a 

roupinha para 

buscar ele. Aí que 

eu peguei ele e 

trouxe 

Não, ela me falou 

direitinho. Tinha 

um médico lá 

muito ignorante. 

(9:51). Ele falava 

de qualquer jeito 

com as pessoas. 

Ele nunca falou 

nada comigo, só 

com as outras 

mães. Aí ela não... 

Chamou 

 

Assim, fui vendo 

que ela não estava 

sentando. A 

primeira coisa que 

fui vendo é que ela 

não se interessava 

pelos objetos. 

(3:28). Eu 

mostrava o 
chocalho, alguma 

coisa para ela, era 

como se fosse a 

mesma coisa que 

nada. (3:34). Aí 

começava a 

perguntar para o 

pediatra. O pediatra 

dela era um 

excelente pediatra. 

Era particular e eu 

fui desde o primeiro 

momento com ele: 

Doutor Marcos. Aí 

ele falava que era 

tudo normal. Ele 

examinava e não 

via nada. Aí eu 

comecei a 

desconfiar que 

tinha alguma coisa 

 

A doutora falou 

que o parto de 

gêmeos é 

complicada e que 

sempre acontece 

alguma coisa. Foi 

tranquila, a 

gravidez foi 

tranquila. Na hora 

do parto, foi 

tranquilo também. 

O doutor que me 

atendeu foi uma 

pessoa boa, 

educado... 

Conversou comigo 

e com meu 

marido, entende? 

 

Eu fui atendida 

rápido, foi tudo 

rápido. Eu cheguei 

duas horas da 

manhã, o doutor 

ficou preocupado, 

a gente foi logo 

para minha 

cirurgia e ela 

 

Eu tive um 

acompanhamento 

de uma... não 

médica... 

pediatra... Mas 

acho que ela era 

uma enfermeira, 

lá perto de onde 

eu morava, na 

casa dele... Perto 

da casa dele 

tinha... E eu me 

acompanhava lá 

com ela. Depois 

que Alice 

nasceu, eu levava 

ela todo mês lá. 

 

Era um médico 

clínico que 

atendia. Aí, eu 

fui a duas vezes 

só para a 

consulta de pré-

natal. Só deu 

tempo de ir duas 

vezes. Na 

terceira vez que 
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direitinho e falou 

direitinho. Falou: 

“Ele nasceu 

especial, (10:00) 

não sei o que, a 

gente vai ter que 

ficar observando o 

que ele vai fazer e 

o que ele não vai.” 

Até aí tudo bem. Eu 

fiquei mais 

assustada quando 

eles falaram que 

quando ele estava 

internado, tiraram 

líquido da espinha 

dele para ver se 

ele estava com 

meningite. Aí eu 

fiquei assustada. 

(10:18). Agora, fora 

disso... eu aceitei! 

Não tinha nada de 

(...) Eu só queria 

ele.. 

errada. 

Aí eu chegava lá e 

falava com ele: 

“Por que minha 

filha não está 

pegando isso?” 

“Por que ela não se 

interessa?” (4:08). 

Ele dizia que ela 

era muito pequena, 

ia se interessar 

ainda. Ela nasceu 

muito pequena. 

(4:14). Ela nasceu 

com 2,250kg e 

48cm, com 9 meses, 

mas com peso 

menorzinho, né? Aí 

ele falava que era 

porque ela nasceu 

muito pequena. 

“Vamos esperar 

mais um tempinho 

para ver se de 

repente ela ainda 

vai fazer.” (4:27). 

Aí eu voltava e 

continuava dizendo: 

“Ela ainda não está 

fazendo...” 

 

Levei ao 

neuropediatra. 

Cheguei lá, deixei 

ela olhar tudo para 

ver e deixei ela 

fazer as perguntas 

pra ver (5:22) o 

que vai falar. Aí fui 

comentando com 

ela: “Ela não esta 

fazendo isso (5:25) 

ainda”... Aí ela [a 

neuropediatra] 

mostrava os 

brinquedos e ela 

[Nicolly] olhava, 

mas também não 

se interessava, nem 

pegava. Ela olhava 

mas não tinha 

interesse, igual 

aquelas crianças 

que ficavam 

querendo pegar.  

 

nasceu 

logo. ...Alícia não 

chorou no início, 

ao nascer. Porque 

ela também 

nasceu 

desacordada. Aí, 

ela foi direto para 

Botafogo. Ela 

também engoliu o 

líquido 

aminoádico 
[amniótico].  

 

Porque lá não 

tinha lugar para 

ela ficar. Não 

tinha vaga. Ela foi 

direto e ficou 

internada. Foi 

muito bem 

atendida. Não tive 

problemas com 

isso, eles foram 

muito bons. Os 

médicos disseram 

que faltou 

oxigênio e devido 

a isso ela nasceu 

com uma 

deficiência do 

lado direito. 

Nasceu com uma 

deficiência física. 

Ela sofreu 

hemorragia 

intracraniana, grau 

dois. Só que 

absorveu e aí, 

devido a isso, 

também apagou o 

movimento dela 

no lado direito. 

Eu não sei se ela 

teve uma paralisia 

cerebral, mas o 

que eu entendi foi 

isso: absorveu e 

apagou o sistema. 

Ela não tem um 

diagnóstico. Ela 

tem um 

comprometimento 

do lado direito.  

 

eu ia, pra poder 

buscar um 

remédio porque 

estava com uma 

infecção na 

urina... isso foi 

na sexta-feira... 

Aí eu fui... não, 

eu tinha que ir, 

pra buscar o 

remédio pra 

infecção de urina 

que tinha dado 

no exame de 

urina... Só que eu 

não fui, porque 

estava muito 

tarde e eu não ia 

chegar a tempo. 

Porque o posto ia 

tá fechado. Aí, 

no sábado de 

manhã, ela 

nasceu. [silêncio] 

Aí não teve 

tempo de eu 

tratar essa 

infecção 

 

Aí, quando eu 

cheguei no 

hospital, a... A 

mulher foi fazer 

o toque. Eu tava 

com sete de 

dilatação. 

 

Aí a gente foi 

para a sala do 

pré-parto. Minha 

bolsa não tinha 

estourado ainda, 

eu tinha chegado 

a dez de 

dilatação e a 

bolsa não tinha 

estourado. Aí, 

foram duas 

moças, a médica 

que ia fazer o 

parto e a 

enfermeira, e 

começaram a 

estourar a bolsa 

com a mão, mas 

estavam 



 

181 
 

Ai eu falei com a 

pediatra... E ela  

[pediatra] colocava 

ela [Nicolly] de 

bruços mas ela não 

aguentava o peso 

do corpo... (5:54) 

Mas ela deveria 

estar virando. Aí ela 

[a pediatra] falou 

assim: “É a 

primeira vez que 

eu estou te vendo... 

Eu não queria te 

encaminhar para 

um neuropediatra. 

(6:52). Mas se você 

acha que tem 

alguma coisa de 

errado, eu vou 

encaminhar ao 

neuropediatra. 

 

Eu já achava que 

ela tinha alguma 

coisa de errado 

mesmo. Aí ela disse 

que se eu achava 

isso que eu levasse 

logo de uma vez. 

(...) Só que  

eu levei ela 

ao neuro, ele 

examinou ela toda 

e também disse que 

ela não tinha nada. 

Só que aí ele disse: 

“Vamos fazer uma 

tomografia, pra 

gente ter certeza. O 

que eu estou vendo 

aqui... ela não 

parece ter nada. 
Mas vamos fazer 

uma tomografia pra 

ter certeza se ela 

tem mesmo alguma 

coisa ou não?” Aí 

eu voltei de novo. 

Aí ele também me 

disse que ela 

deveria fazer 

estimulação 

precoce. Mesmo 

que ela não tivesse 

nada. Aí eu 

comecei a procurar 

A pediatra foi que 

falou que 

percebeu que os 

movimentos dela 

do lado direito, 

principalmente a 

mãozinha, não 

abria. Porque 

geralmente ela 

fica com a 

mãozinha fechada. 

E até os seis 

meses, quase oito 

meses, ela não 

sentava, ela caía. 

Aí a doutora
 

me 

encaminhou para 

fazer o tratamento. 

Disse que já 

deveria estar 

sentando e abrindo 

a mãozinha. Aí foi 

que eles vieram 

fazer ressonância 

e descobriram que 

o lado direito era 

menor, a 

mãozinha também 

não abria. Por 

isso... e aí por isso 

que ela tá aqui. 

 

 

 

conseguindo... e, 

assim... foi 

assim... fui pra 

sala do pré-parto 

e pedi à 

enfermeira pra 

fazer xixi. Aí, 

nisso que eu fui, 

eu consegui 

encontrar a 

posição perfeita 

pra não sentir 

dor. Aí, quando 

eu coloquei a 

mão embaixo, eu 

vi que tinha 

alguma coisa 

estranha. Aí 

quando minha 

mãe chamou os 

médicos que não 

estavam por 

perto... Aí, as 

meninas vieram e 

estouraram a 

bolsa. Só que foi 

bem rápido. Eu 

deitei na cama do 

pré-parto, a 

médica falou que 

ia fazer uma 

anestesia local, 

fizeram um 

rasgo... pequeno. 

Aí, as meninas 

me deram as 

instruções: 

“Você vai puxar 

o ar e depois 

fazer força.” Aí, 

eu fiz isso e na 

terceira vez que 

eu fiz, Alice 

nasceu. [risos] 

Aí, foi... foi a 

maior ideia... 

eles tiraram ela, 

me costuraram, 

aí, me colocaram 

no quarto 

 

eles disseram que 

não tinham 

suporte, tiveram 

que botar ela na 

lista, assim... pra 

ver um lugar 

onde vagava pra 
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estimulação em 

Maricá, mas lá é 

difícil conseguir as 

coisas. (7:05). Aí eu 

fui ao pediatra e 

falei que eu a tinha 

levado ao neuro e 

que ele tinha 

sugerido a 

estimulação e pediu 

a tomografia. Aí ele 

falou assim: “Ela já 

fez uma ultra 

“alguma coisa que 

não entendi”? Ai eu 

disse: “Ela nunca 

fez. Você é o 

pediatra dela e 

nunca pediu. Então 

ela nunca fez.” Ele 

sabia que existia 

esse exame e aí 

pediu. (7:37). Só 

que aí já pediu a 

tomografia, mas aí o 

plano não cobria 

tomografia aí 

resolvemos fazer a 

transfronlanela, 

[transfontonela] mas 

aí a ... (7:51) já tá 

fechada já e aí não 

deu pra ver nada. Só 

que eu fiz e deu para 

ver que tinha 

alguma coisa 

diferente não dá pra 

ver direito. (8:10). 

Aí faz a ressonância 

magnética... aí deu 

para ver que tinha 

uma alteração (9:11) 

e que é uma “lesão 

hipóxica” esquerda. 

O neurologista não 

me explicou direito 

o que era. Só me 

explicou que tinha 

que fazer 

tratamento. Que ela 

tinha que procurar 

uma estimulação 

multidisciplinar e aí 

eles iam me dizer o 

que ela precisava 

fazer.  

 

Eu já achava que ela 

cobrir esse 

suporte. Só que 

quando vagou 

um lugar, eles 

tiveram que 

esperar um corpo 

de bombeiro, 

porque só os 

bombeiros 

poderiam fazer 

essa 

transportação. 

Aí, eles 

conseguiram 

para uma clínica 

em Botafogo. 

 

Eles cuidavam 

muito bem... era 

particular, mas 

ela estava lá pelo 

SUS 

 

Eu não tenho 

faculdade, o 

médico tem 

faculdade. Eu 

não tenho noção. 

Ele tem diploma, 

então ele sabe o 

que ele diz. Só 

que depois do 

que aconteceu, 

eu fico 

desconfiada do 

que os médicos 

me dizem. 

Porque, assim, eu 

só descobri que 

Alice não andaria 

depois de um ano 

de idade. Eu 

tinha passado por 

quatro médicos. 

Um médico 

inclusive foi em 

São Paulo. Eu 

passei uns dias lá 

e falei: “Eu vou 

ao médico, não 

custa nada.” Eles 

examinaram. Eu 

dizia: “Olha, 

Alice não faz 

isso ainda, não 

faz aquilo. Ela 
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tinha alguma coisa 

de errado mesmo. 

Aí ela disse que se 

eu achava isso que 

eu levasse logo de 

uma vez. (...) Só que 

eu levei ela ao 

neuro, ele examinou 

ela toda e também 

disse que ela não 

tinha nada. Só que 

aí ele disse: “Vamos 

fazer uma 

tomografia, pra 

gente ter certeza. O 

que eu estou vendo 

aqui... ela não 

parece ter nada. Mas 

vamos fazer uma 

tomografia pra ter 

certeza se ela tem 

mesmo alguma 

coisa ou não?” Aí 

eu voltei de novo. 

Aí ele também me 

disse que ela deveria 

fazer estimulação 

precoce. Mesmo que 

ela não tivesse nada. 

Aí eu comecei a 

procurar 

estimulação em 

Maricá, mas lá é 

difícil conseguir as 

coisas. (7:05). Aí eu 

fui ao pediatra e 

falei que eu a tinha 

levado ao neuro e 

que ele tinha 

sugerido a 

estimulação e pediu 

a tomografia. Aí ele 

falou assim: “Ela já 

fez uma ultra 

“alguma coisa que 

não entendi”? Ai eu 

disse: “Ela nunca 

fez. Você é o 

pediatra dela e 

nunca pediu. Então 

ela nunca fez.” Ele 

sabia que existia 

esse exame e aí 

pediu. (7:37). Só 

que aí já pediu a 

tomografia, mas aí o 

plano não cobria 

tomografia aí 

resolvemos fazer a 

‘transfronlanela”, 

não anda, não 

senta, não 

engatinha...” Eles 

diziam: “Isso é 

normal. Ela não 

tem nada não. 

Ela nasceu pré-

matura e então 

você não tem que 

se preocupar. É 

só você esperar 

um tempo e vai 

começar. Daqui a 

pouco ela vai 

começar a andar. 

Isso é uma coisa 

natural das 

crianças.” Então, 

eu esperei. Eu 

passei por quatro 

médicos e quatro 

médicos me 

falaram isso. 

Então... Mesmo 

assim, eu fiquei 

com meu pé atrás 

 

Aí, eu fui na 

médica e aí ela 

falou: “Sua filha 

tá atrasada. Ela 

já está com quase 

um ano e sua 

filha ainda não 

senta, não 

engatinha.” Aí, 

eu falei com ela: 

“Olha, doutora, 

não que eu não 

tenha ido atrás, 

eu fui. Só que 

foram quatro 

médicos que me 

disseram que isso 

era normal. Eu 

não tenho 

faculdade pra 

poder dizer: 

“Não, você está 

maluco.” Eu não 

podia, não que 

não pudesse. Só 

que foram quatro 

pessoas que 

passaram, que 

tem ensino 

superior. Eu 

confiei no que 
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mas aí a ... (7:51) já 

tá fechada já e aí 

não deu pra ver 

nada. Só que eu fiz 

e deu para ver que 

tinha alguma coisa 

diferente não dá pra 

ver direito. (8:10). 

Aí faz a ressonância 

magnética... aí deu 

para ver que tinha 

uma alteração (9:11) 

e que é uma “lesão 

hipóxica” esquerda. 

O neurologista não 

me explicou direito 

o que era. Só me 

explicou que tinha 

que fazer 

tratamento. Que ela 

tinha que procurar 

uma estimulação 

multidisciplinar e aí 

eles iam me dizer o 

que ela precisava 

fazer. 

 

A doutora Isabela 

(neurologista) me 

disse que é como se 

ela tivesse tido um 

AVC e faltou 

oxigênio. (9:57). Na 

hora do parto, tinha 

que ter passado 

sangue e não 

passou. É como se 

tivesse faltado 

oxigênio. Só que 

não aconteceu nada 

na hora do parto. 

Ela falou para mim 

que isso acontecia 

na barriga ou então 

na hora do parto. Só 

que na barriga... só 

se eu tivesse tido 

uma perda de 

líquido ou um pouco 

de sangue. Isso não 

aconteceu. (10:23). 

Nem infecção 

cesariana eu nunca 

tive. (10:29). Foi 

uma gravidez muito 

boa. Eu não tive 

nada. (10:37). 

elas me 

disseram, 

entendeu? Esses 

médicos acharam 

super normal 

isso. Aí, de 

imediato, ela me 

encaminhou pra 

Pestalozzi 
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Entrevista 1 

 

 

Entrevista 2 
 

Entrevista 3 
 

Entrevista 4 

 

Relação da mãe 

com o tratamento 

e as intervenções 

terapêuticas 

 

Eu perguntei à 

fisioterapeuta. Ele 

chora com ela, só 

com ela, mas como 

ela tem que fazer 

força pra perninha 

dele ficar mole... 

(15:13). Aí, eu falei 

com ela: “Me 

ensina o que você 

faz, que eu possa 

fazer em casa, pra 

mim ajudar, porque 

só venho aqui 2 

dias e o resto da 

semana vou 

fazendo em casa, 

porque quando ele 

vier, não vai estar 

sentindo tanta dor.” 

Aí, ela falou 

que tava bom e me 

ensinou como é que 

faz. Ele mesmo 

sabe como é que 

faz. (15:30). Se 

perguntar a ele 

“Como a doutora 

Roseli 

[fiosterapeuta] faz 

em Kaio?”, ele 

dobra a perna e faz 

força.  

 

 

Aí ele também me 

disse que ela deveria 

fazer estimulação 

precoce. Mesm Eu 

confiei no que elas 

me disseram, 

o que ela não tivesse 

nada. Aí eu comecei 

a procurar 

estimulação em 

Maricá, mas lá é 

difícil conseguir as 

coisas. (7:05). Aí eu 

fui ao pediatra e 

falei que eu a tinha 

levado ao neuro e 

que ele tinha 

sugerido a 

estimulação 

 

 

O 

neurologista não me 

explicou direito o 

que era. Só me 

explicou que tinha 

que fazer 

tratamento. Que ela 

tinha que procurar 

uma estimulação 

multidisciplinar e aí 

eles iam me dizer o 

que ela precisava 

fazer.  

 

Pra mim, isso está 

sendo muito bom. 

Então 

 agora é que eu 

estou vivendo um 

momento muito 

bom. Ela está 

começando a 

engatinhar, se 

interessando para 

pegar os 

brinquedos... 

 

O segundo 

momento mais 

difícil foi quando 

eu vim para aqui, 

fazer tratamento. 

(7.23) Quando 

soube que ela 

tinha que fazer 

tratamento. Foi 

um momento 

muito difícil 

porque fiquei sem 

chão. (7.35) Você 

fica pra baixo. 

Você acha que 

fica muito mal 

porque você 

imagina, por 

exemplo: “Eu 

planejei minha 

filha perfeita, sem 

problema nenhum, 

de repente 

acontece isso.” 

Você tem um 

back. (8.12) De 

repente você tem 

que passar por 

isso. Entendeu? O 

tratamento dela 

não tem data para 

poder ter alta. 

(8.21) Quando ela 

estiver bem 

evoluída mesmo. 

Primeiramente o 

lado da mão, né? 

(8.27) Mas 

assim... agora 

estou me 

recuperando e 

penso positivo que 

ela vai ficar boa 

(8.37), que ela vai 

sair dessa. Ela fala 

bem, ela fala. É 

uma criança que 

não toma remédio, 

(8.45), come bem, 

dorme bem. O 

probleminha dela 

só é o lado direito 

(8.48) que está (...) 

indo bem também, 

o lado direito dela 

 

Aí, de imediato, 

ela me 

encaminhou pra 

Pestalozzi. Aí, 

depois que ela 

foi 

acompanhando, 

passou uns 

remédios de 

homeopatia para 

Alice usar. Aí, eu 

comecei a vir 

aqui fazer o 

tratamento com 

ela. Acho que 

depois de uns 

três meses, acho 

que menos, eu já 

comecei a sentir 

diferença em 

Alice. Ela 

sentando, ela 

engatinhando. E, 

aí, ela agora tá 

começando a 

ficar de pé. E eu 

vejo toda 

diferença. Às 

vezes, eu vejo 

que ela sofre 

muito o que eu 

sinto. Se eu fico 

muito triste, vejo 

que ela fica 

também. É... 

Porque é muita 

correria. É 

chegar daqui 

agora, pego 

deixo ela na 

creche, vou 

trabalhar até 8:30 

da noite, chego 

11h pra poder 

dormir meia 

noite, pra no dia 

seguinte começar 

tudo de novo. 

Entendeu? Fica 

tudo muito 

pesado.  
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está parado. Isso , 

mas está 

evoluindo. 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 5 – equipe multidisciplinar 

  

Fisioterapeuta 1 

 

 

Fisioterapeuta 2 
  

O que ECI? É um diagnóstico 

não progressivo. 

Dar esse diagnóstico 

é parte médica. 

Fisioterapeuta nunca 

dá um diagnóstico. 

Só o médico. Esse 

diagnóstico não é 

nosso. Quem dá o 

diagnóstico de ECI 

é o médico. 

 

  

  

Fisioterapeuta 1 

 

 

Fisioterapeuta 2 
  

 

O diagnóstico é 

importante para 

intervenção 

terapêutica? 

 

A gente tem uma 

impressão 

diagnóstica e a 

gente atende com a 

impressão 

diagnóstica. 

 

A clínica é 

soberana. Nós 

atendemos pela 

clínica e pelo o que 

o paciente 

apresenta, a “fisio” 

de acordo com o 

comprometimento 

motor, o que 

motoramente está 

 

Com o diagnóstico 

ou sem diagnóstico 

sempre vai ser 

difícil. Por mais que 

ela tenha 

consciência, ate 

aceitar isso, leva 

tempo. Ela busca 

uma força pra tentar 

ajudar o filho, 

porque ela sabe que 

o filho depende, 

mas acho que dentro 

dela essa aceitação 

leva tempo. Mesmo 

vendo a evolução, 

mesmo vendo que 

ele esta andando 

com certa limitação. 
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comprometido vai 

ser estimulado para 

tentar recuperar 

aquele movimento 

dele. 

Entendeu? ...mas 

independe do 

diagnóstico. Lógico 

que quando se tem 

um diagnóstico é 

muito mais fácil, 

mas o que se tem é 

uma impressão 

diagnóstica. É o 

que a gente faz na 

triagem, aqui. A 

gente tria e tem 

nossa impressão 

diagnóstica. Nem 

sempre, vai de 

acordo com o que o 

médico diz ( a 

fisioterapeuta fala 

isso baixinho- 

silenciamento) 

Acho que essa 

aceitação independe 

do diagnóstico. 

 

  

Fisioterapeuta 1 

 

 

Fisioterapeuta 2 
  

Principal objetivo 

no tratamento? 
    

  

Fisioterapeuta 1 

 

 

Fisioterapeuta 2 
  

 

O que diferencia 

atraso 

neuropsicomotor 

de ECI? 

 

Com o diagnóstico 

ou sem diagnóstico 

sempre vai ser 

difícil. Por mais 

que ela tenha 

consciência, ate 

aceitar isso, leva 

tempo. Ela busca 

uma força pra tentar 

ajudar o filho, 

porque ela sabe que 

o filho depende, 

mas acho que 

dentro dela essa 

aceitação leva 

tempo. Mesmo 

vendo a evolução, 

mesmo vendo que 

ele esta andando 

com certa 

limitação. Acho 

que essa aceitação 

independe do 

 

No atraso a gente 

sabe que, a gente 

tem um ganho muito 

 

Se não essas 

crianças não seriam 

nem elegíveis. Há 

uma lesão, o que a 

gente vai ter de 

retorno é pouco, 

mas é pouco...mas 

vai fazer uma 

diferença pra aquela 

família, pra aquela 

criança. 
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diagnóstico. 

 

O resultado é 

diferente. Na lesão 

eu invisto mais, no 

atraso eu sei que 

numa estimulação o 

“ganho” é muito 

mais rápido. Na 

lesão não. Na lesão 

é diferente. 

 

A criança sempre 

será elegível. A 

inelegibilidade dela 

é no dia em que 

tiver total 

independência 

motora. Sempre há 

aposta. 

  

Fisioterapeuta 1 

 

 

Fisioterapeuta 2 
  

 

Como pensar o 

subjetivo na 

clinica 

fisioterápica? 

 

Crianças com 

cognitivo íntegros, 

se comparam se 

questionam, quando 

colocadas juntas a 

outras crianças. 

“porque fulana 

anda, eu não ando? 

Cognitivo íntegro e 

comportamento é o 

que define 

subjetividade. 

Subjetivo pra mim 

é o que não é 

objetivo. 

A palavra subjetivo 

não é objetivo. O 

comportamento não 

é subjetivo.  

Não consigo 

colocar o subjetivo 

dentro do que 

estamos falando. 

 

Ë um somatório. O 

que vc usa como 

 

O subjetivo de quê? 

Não usamos 

orgânico. Nossa 

área é uma área 

clínica, que entra 

com a arte motora. 

Pra gente é o 

biomecânico. É o 

corpo. Como aquela 

máquina funciona, 

se move, se 

posiciona. 
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subjetivo, nós 

usamos o mesmo 

item, só que de 

forma diferente. O 

corpo e a mente.  A 

mente e o 

comportamental 

dessa criança, como 

ela age e como ela 

aceita o quadro em 

que ela está. Tem 

criança que não tem 

cognitivo pra isso, 

agora quando tem 

agente tem que 

saber lidar com 

isso. pra isso 

precisamos de 

outros profissionais 

juntos. A psicologia 

e a psicopedagogia. 

 

Por isso a indicação 

de um trabalho 

multidisciplinar, em 

que há uma troca. 

A equipe é um 

somatório de 

forças. 

 

Além da 

independência 

motora, ela precisa 

interagir com o 

meio. Porque a 

interação dele com 

o meio e com o 

corpo, também não 

vai existir. Por isso 

não olhamos o 

paciente só como 

uma máquina. 

Temos que olhar o 

corpo e a mente. 

Porque ele tem que 

interagir com 

aquele meio. 

Crianças com 

alguma alteração 

comportamental e 

cognitiva também 

atrapalha na 

evolução motora 

com aquele corpo. 

Uma vez que eu 

não conheço meu 
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corpo, como vou 

movê-lo? Ou se não 

aceito vou ter 

dificuldade em 

movê-lo. 

 

 

 

Entrevistas 6 e 7: Médicos neurologistas  

  

Médico 

neurologista 1 

 

 

Médico  

neurologista 2 

  

 

O que é ECI? 

 

O diagnóstico de 

ECI é, basicamente, 

um diagnóstico 

clínico em que esse 

indivíduo apresenta 

algum transtorno, 

alguma dificuldade 

do tônus e/ou da 

postura. 

Basicamente, a 

Paralisia Cerebral, a 

ECI, é um distúrbio 

crônico de origem 

precoce da postura 

e/ou do movimento 

de múltiplas 

etiologias, ou de 

muitas causas. 

Vários fatores, 

várias causas 

podem concorrer 

para essa 

perturbação do 

desenvolvimento 

motor normal. 

 

Porque não 

necessariamente a 

paralisia cerebral, 

ela cursa com 

deficiência mental. 

Dependendo da 

doença de base, por 

exemplo,  a criança 

tem a paralisia 

cerebral secundária 

a uma meningite 

nos primeiros dias 

 

A criança apesar de 

ter paralisia 

cerebral , agente não 

sabe até que ponto 

ela entende as 

coisas. Mas muitos 

deles tem 

comprometimento 

motor, mas não tem 

muito 

comprometimento 

sensorial.  

 

Sensorial é o 

psíquico é o 

entender as coisas. 
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de vida. Então, ela 

pode, além do 

problema motor, 

ela tem um 

problema mental, 

mas a classificação 

pura, o diagnóstico 

puro é: um 

problema do tônus 

e/ou da postura 

tão somente. Não 

implica em outras 

condições que 

implica ou não o 

que causou essa 

paralisia cerebral. 

  

Médico 

neurologista 1 

 

 

Médico  

neurologista 2 

  

Quais as possíveis 

causas? 

. Que algumas 

vezes não temos 

causas bem 

palpáveis e algumas 

outras vezes, você, 

pelo histórico 

clínico, não tem 

nada que possa ter 

concorrido com 

aquilo, pelas 

investigações de 

exames, dos mais 

variáveis, inclusive 

exames de imagens 

como tomografia e 

ressonância, você 

não descobre a 

causa... Mas não 

quer dizer que não 

tem uma causa. 

Causa tem. Tem um 

desvio muito 

grande do 

desenvolvimento 

normal, só que você 

não conseguiu 

descobrir com a 

metodologia 

científica atual. E 

alguns casos é 

muito mais fácil. 

São doenças 

congênitas, é... 

algumas doenças 

secundárias a 

infecções no 

período gestacional, 

os clássicos casos 

de toxoplasmose, 

Mas com a história 

dele, de que não 

chorou quando 

nasceu, ficou no 

CTI, teve 

hemorragia 

intracraniana, foi 

leve, mas vc não 

sabe quão leve isso 

é. 
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rubéola, 

citomegalovírus, 

que ainda tem 

muito no Brasil. 

Alguns casos 

secundários a 

internações 

prolongadas em 

ambientes de 

crianças prematuras 

com hemorragia 

intracraniana. Isso 

ainda ocorre 

bastante no nosso 

meio, mas, em 

muito casos, você 

não consegue 

chegar a um 

diagnóstico. 

 

  

Médico 

neurologista 1 

 

 

Médico  

neurologista 2 

  

O que precisa pra 

fazer o 

diagnóstico de 

ECI? 

O que precisa é 

essa alteração do 

tônus e/ou da 

postura de caráter 

crônico. Às vezes é 

de caráter 

transitório. Por que 

é prematuro ainda, 

tá fraquinha, 

desnutrida, tá um 

pouco hipotônica 

ainda. Ela não 

atingiu os marcos 

da evolução na 

época que ela 

deveria atingir, mas 

ela vai atingir. A 

paralisia cerebral 

é um distúrbio 

precoce, de origem 

precoce, de 

caráter crônico, 

não progressivo. 
Não vai piorar 

daquilo, ela pode 

piorar de 

deformidades 

secundárias. Não 

corrigiu bem o 

tônus de membros 

inferiores, ou 

alguma coisa assim, 

estava muito 

hipertônico, o 
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quadril saiu do 

lugar, alguma coisa 

assim. Mas isso não 

é a evolução natural 

da paralisia 

cerebral, é uma 

deformidade 

secundária. E 

lembrando que é 

crônico, heim? 

[tom de voz 

acentuado] Então, 

não vai ficar bom. 

[destaque] Porque, 

às vezes, o bebê 

chega aqui, foi 

prematuro, passou 

por um monte de 

coisas, mas as 

alterações do 

exame motor dele 

são transitórias. Ele 

vai superar aquilo e 

não vai ficar rastro 

da condição 

motora. 

 

 

  

Médico 

neurologista 1 

 

 

Médico  

neurologista 2 

  

O que é um atraso 

neuro 

psicomotor? 

Isso não é um 

diagnóstico que 

exista, né? É um 

diagnóstico mais ou 

menos inventado. 

Pelo que eu sei e 

até onde eu sei, 

nessas 

classificações como 

SID e etc. Não 

existe esse 

diagnóstico. Às 

vezes, o que eu 

utilizo é “exame 

motor alterado”. 

Então, se o exame 

motor está alterado, 

você não está se 

“comprometendo”, 

é só uma 

impressão, não é 

um diagnóstico 

fechado, tá? 

Porque, quando a 

gente fala atraso, 
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quem atrasa sempre 

chega. Agora, no 

caso de uma 

condição crônica, é 

um atraso que não 

vai chegar. Vai 

melhorar, mas por 

mais que o paciente 

evolua, algum 

rastro motor vai 

ficar. Ele pode 

andar até, e tudo. 

Adquirir boa ação. 

Ele tá andando, mas 

alguma coisa vai 

ficar nessa 

“marcha” dele, que 

não vai ser 100%, 

comparado às 

pessoas que tem 

mesma idade e etc. 

Que é a população, 

entende? Então, por 

melhor que ele 

fique, alguma 

coisinha vai ficar, 

se não, não é esse 

diagnóstico. É uma 

outra coisa. Se ele 

ficou bom, não era 

paralisia cerebral. 

Isso acontece, né? 

 

Porque aquelas 

crianças que foram 

diagnosticadas com 

paralisia cerebral 

com um ano, ou 

com oito meses, ou 

com um ano e 

pouco, a evolução 

dela não foi de 

paralisia cerebral. 

Então o diagnóstico 

tava errado. Então, 

como tá com sete 

anos, na rede, ela só 

saiu do computador 

na categoria 

paralisia cerebral. O 

diagnóstico era 

outro. Ele tinha 

atraso motor, 

alguma coisa assim. 

Uma dificuldade, 

uma hipotonia 

familiar benigna, 

outra coisa que não 
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era paralisia 

cerebral. Porque 

paralisia cerebral, 

pela organização 

mundial de saúde, 

ela é crônica. 

Tudo que é 

crônico, é crônico, 

não fica bom. 

Pode melhorar. É 

crônico, não 

progressivo. 

Origem precoce, 

crônico, não 

progressivo. Por 

exemplo: o 

adolescente, 

dezoito anos, 

bateu de moto, 

ficou com uma 

sequela motora. 

Não é paralisia 

cerebral. Tem que 

ser de origem 

precoce. O precoce 

nunca me defiram 

muito bem. 

Precoce é um mês 

de vida? Até seis 

meses, ainda é? 

Até um ano, ainda 

é? ( 9:22) 

Geralmente, a 

gente coloca nessa 

guarda-chuva 

grande que é esses 

primeiros meses e 

pouquinhos anos 

de vida, né? 

 

  

Médico 

neurologista 1 

 

 

Médico  

neurologista 2 

  

Qual o 

prognóstico da 

patologia? 

Como é uma 

doença crônica, o 

prognóstico é 

sempre reservado. 

O que seria um 

prognóstico bom? 

É... O prognóstico 

em termo de saúde 

é bom, não é 

excelente. Bom, 

como assim? Tem 

condições de se 

desenvolver 

normal, tem a 

O prognóstico é 

variável. Uns nunca 

vão andar, não vão 

aprender e retardo 

mental. Não da pra 

dizer muito o futuro 

pra eles. Mas se vc 

vê uma ressonância 

cheia de lesão multi-

cistica... isso ai não 

vai ser nada, né? 

Apesar de haver aí 

as diferenças... 
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condição normal de 

frequentar um 

pediatra. Porque 

não é um problema 

que comprometa a 

sobrevida, porque é 

um problema 

motor, é uma 

condição motora. 

Então, o indivíduo 

bem tratado tem 

uma condição, uma 

sobrevida bastante 

razoável garantida. 

Aí, sempre vai 

depender do 

problema de base. 

Ele teve uma PC 

[paralisia cerebral] 

porque teve uma 

meningite...  são 

grupos distintos, 

não é todo mundo 

igual. O paciente 

com paralisia 

cerebral não é todo 

mundo igual... eles 

são completamente 

diferentes entre si. 

Por conta da 

história natural 

deles, do que 

causou aquilo, do 

que está causando. 

 

 

 

  

Médico 

neurologista 1 

 

 

Médico  

neurologista 2 

  

Qual o objetivo 

do tratamento? 

Objetivo 

terapêutico é dar ao 

paciente função. 

Que a vida dele seja 

o mais próxima 

possível do que ele 

estaria programado, 

geneticamente, pra 

realizar na vida 

dele. Para ser um 

ser humano no 

pleno domínio das 

capacidades dele. 

Como é uma 

condição 

exclusivamente 

motora, embora 

tenha  

comprometimentos, 

Como que o 

médico, profissional 

de saúde, muitas 

vezes ele 

marginaliza esse 

paciente.  Tipo : Vai 

no ortopedista? Ah, 

não tem nada pra 

fazer, não vai andar 

pra que operar o pé? 

Não se opera, não se 

conserta, pois não 

tem como melhorar.  

 

  



 

197 
 

então seria dar 

funcionalidade 

motora. Os 

tratamentos são 

variados e 

geralmente feitos 

por equipe 

multidisciplinar. 

(16:15.) O 

neurologista ou 

neuropediatra, 

geralmente faz uma 

supervisão do que 

está sendo feito, ele 

avalia as condições 

de diagnóstico, de 

necessidade de 

medicamento... 

(16:37) O médico 

faz a abordagem 

farmacológica, 

medicamentosa em 

caso de 

necessidade, e faz 

um guia da 

avaliação 

diagnóstica do 

paciente como um 

todo. Será que é 

paralisia cerebral 

mesmo? Que tipo 

que é? Está 

precisando de 

exames? Está 

precisando de 

geneticista? Então, 

é pra gente fazer 

esse roteiro do 

diagnóstico do 

paciente. Mas quem 

põe a mão na 

massa, quem trata 

mesmo é uma 

equipe 

multiprofissional. 

 

A neurologia vê 

como fundamental 

a abordagem 

multidisciplinar, 

porque essas 

crianças precisam 

de acesso ao 

tratamento, não 

podem ficar em 

casa esperando que 

um dia ela vai 

adquirir. Porque o 
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que ela vai adquirir 

são deformidades. 

Porque o quadro 

sozinho, ele piora. 

 

  

Médico 

neurologista 1 

 

 

Médico  

neurologista 2 

  

Quais os efeitos 

da constatação do 

diagnóstico? 

Porque o 

diagnóstico tem 

consequências. 

Consequências, por 

exemplo: falar para 

uma família, um 

casal que chega 

aqui, que o filho 

deles tem um 

problema crônico e 

que não tem cura e 

vai demandar da 

família um outro 

trabalho, um outro 

cuidado, um outro 

desprendimento 

que eles não 

planejaram. Então, 

você tem que ter 

muito cuidado 

nisso, porque o pai 

pode ter vindo aqui 

com o carro e sair e 

bater com o carro, 

de tão transtornado 

com a notícia. 

Podem começar as 

culpas. A culpa é 

sua e minha. A 

gente vê muitos 

casais que se 

separam, porque 

aquela criança vai 

dar mais trabalho, a 

mãe se envolve 

demais com a 

criança, e talvez 

não tenha mais 

tempo para o 

marido e vem todas 

essas culpas, ou o 

marido não vai 

querer ficar numa 

relação onde ele vai 

ter um trabalho no 

qual ele não tava 

preparado para 

trabalhar em hora 

extra. Então muitas 

O significante ECI, 

para elas não tem a 

mínima 

importância. Para as 

mães essa sigla não 

significa nada pra 

ela. 

 

As mães não 

entendem, porque é 

conveniente não 

entender isso. 
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relações se 

desfazem. 

 

  

Médico 

neurologista 1 

 

 

Médico  

neurologista 2 

  

A relação mãe-

bebê pode ficar 

comprometida 

após o 

diagnóstico? 

Poder tudo pode, 

mas fugindo um 

pouco da ciência, 

mais pro instinto, 

acho que a maioria 

das mães vai ter 

aquele instinto de 

realmente cuidar 

daquela criança e 

absorver. E a 

maioria que chega 

aqui, não chega 

com revolta. E a 

maioria das vezes, 

podem representar 

muito bem, [fala 

rápida] me parece 

estar razoavelmente 

bem com a vida. 

Enquanto que em 

outras condições... 

que a criança às 

vezes não tem nada, 

né?... as mães, às 

vezes, ficam mais 

insatisfeitas. 

Exemplo assim: 

atrasou um 

pouquinho, começa 

a reclamar, e essas 

outras, como a 

condição já é mais 

crônica, parecem 

mais conformadas e 

parece que têm uma 

aceitação até 

melhor do que está 

acontecendo com o 

filho, do que em 

condições muito 

mais leves de 

criança que não tem 

doença crônica e 

que as famílias 

parecem não 

aceitar. É minha 

impressão 

completamente 

pessoal. As mães 

que chegam aqui e 

são mais tranquilas 

As mães com 

crianças com 

doenças limitantes, 

elas carregam muita 

culpa. A culpa da 

mãe em relação a 

esses filhos. 

 

A relação com os 

pais é de grande 

investimento. A mãe 

é muito religiosa e 

atribui tudo a um 

milagre. Faz 

fisioterapia três 

vezes por semana 

num lugar e dois 

dias em outro. Ela 

foi a fonte de 

melhora daquela 

criança. Quem 

resolveu o problema 

daquela criança, não 

foi o medico que a 

operou, foi a mãe 

que investiu muito 

no tratamento dela. 
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pra consulta, são as 

mães, às vezes, de 

doença crônica. 

Porque ou já se 

acostumaram com 

aquilo ou porque às 

vezes precisam 

mais do médico, ou 

porque estão se 

medicando, então, 

geralmente, 

chegam... a palavra 

conformada é meio 

forte, mas é a que 

me ocorreu agora. 

 

  

Médico 

neurologista 1 

 

 

Médico  

neurologista 2 

  

Como dizer um 

diagnóstico? 

Eu estou 

estruturando as 

equipes. Só dar o 

diagnóstico quando 

tiver certeza 

absoluta. Dar o 

diagnóstico de uma 

condição crônica, 

incurável, mesmo 

que não tenha risco 

de vida... A minha 

política é de só dar 

o diagnóstico, 

quando tiver 

certeza absoluta. 

Até então, fazer o 

quê? Explicar que o 

indivíduo está 

sendo avaliado, que 

tem alterações no 

exame, mas que a 

gente não pode 

concluir que isso ou 

aquilo ainda. Acho 

isso mais honesto 

do que se vê por 

aí... Uma pressa em 

dar diagnóstico. 

Que, às vezes, é o 

cartão de visita do 

profissional 

inseguro. Que quer 

dar logo o 

diagnóstico, porque 

ele se der o 

diagnóstico como é 

que fica a 

insegurança dele? 

Atendo uma 

assistente social 

que, não é uma 

pessoa ignorante, 

ela tem algum 

conhecimento. Ai 

chega a criança toda 

espastica, com 

comprometimento 

visível, estrabismo. 

Ai eu fiz um laudo, 

porque ela veio me 

pedir um laudo para 

conseguir 

afastamento do 

trabalho. Ai eu fiz o 

laudo e coloquei ao 

final: Portador de 

paralisia cerebral 

espástica, trata-se de 

uma doença crônica, 

incapacitante. Ai 

quase que ela teve 

um troço. Disse: 

Mas como que ele 

tem isso, se 

ninguém nunca 

disse? Eu disse: Mas 

com a história dele, 

de que não chorou 

quando nasceu, 

ficou no CTI, teve 

hemorragia 

intracraniana, foi 

leve, mas vc não 

sabe quão leve isso 

é. E frente ao caso, 

assim na cabeça 

  



 

201 
 

Então tem que ter 

segurança pra falar 

“não sei”, né? Eu 

não sei o que é, mas 

eu sei o que não é.  

 

 

dela, sem 

esperanças de ser o 

que ela sonhou um 

dia, ela possa 

desinvestir 

emocionalmente. 

ate. 

 

Diagnostico: eu 

tenho obsessão pelo 

diagnóstico. Eu não 

me sinto, muito feliz 

se eu não consegui 

descobrir o que é 

aquilo. Então eu vou 

em busca dos 

resultados. Me da 

uma sensação muito 

grande de 

impotência por eu 

não descobrir o que 

que é. 

 

  

Médico 

neurologista 1 

 

 

Médico  

neurologista 2 

  

E a falta do 

diagnóstico? 

Eu estou 

estruturando as 

equipes. Só dar o 

diagnóstico quando 

tiver certeza 

absoluta. Dar o 

diagnóstico de uma 

condição crônica, 

incurável, mesmo 

que não tenha risco 

de vida... A minha 

política é de só dar 

o diagnóstico, 

quando tiver 

certeza absoluta. 

Até então, fazer o 

quê? Explicar que o 

indivíduo está 

sendo avaliado, que 

tem alterações no 

exame, mas que a 

gente não pode 

concluir que isso ou 

aquilo ainda. Acho 

isso mais honesto 

do que se vê por 

aí... Uma pressa em 

dar diagnóstico. 

Que, às vezes, é o 
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cartão de visita do 

profissional 

inseguro. Que quer 

dar logo o 

diagnóstico, porque 

ele se der o 

diagnóstico como é 

que fica a 

insegurança dele? 

Então tem que ter 

segurança pra falar 

“não sei”, né? Eu 

não sei o que é, mas 

eu sei o que não é.  

 

  

Médico 

neurologista 1 

 

 

Médico  

neurologista 2 

  

 

Após o 

diagnóstico, a 

mãe pode deixar 

de investir no seu 

bebê? 

 

O meu foco de 

atendimento nunca 

foi e nem teria 

como eu entrar 

nessa questão... 

[silêncio] Eu 

acredito que sim. 

Pode haver uma 

questão de 

infantilização da 

relação da mãe com 

a criança, mantendo 

essa coisa de bebê, 

mesmo. E frente ao 

caso, assim na 

cabeça dela, sem 

esperanças de ser o 

que ela sonhou um 

dia, ela possa 

desinvestir 

emocionalmente. 

Ainda mais nos 

casos, que talvez 

seja uma outra 

variável pra você 

considerar, dentro 

dessas que tinha 

uma relação com o 

companheiro, bem 

estruturada ou não, 

e as quais o 

companheiro 

largou. Porque, de 

repente, se a doença 

da criança for a 

causa do amor da 

vida dela ter 

 

Meu filho não pode 

nada.  

 

Elas abolem o que 

vc falou. Sao 

poucos os que 

aceitam e 

incorporam o 

diagnóstico como 

uma forma de 

ajudar. 

 

Isso é ruim para 

alguns, pois quando 

se aceita muito o 

diagnóstico, a 

família não faz mais 

nada pra criança. 
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largado, porque 

nem todo homem 

tem coragem de 

lidar com filho com 

doença crônica, 

porque vai dar 

trabalho, chama a 

atenção na rua, na 

cadeira de rodas... 

Então, também 

pode ser que uma 

mãe deixe de 

investir, porque ela 

relaciona que 

aquele filho tirou o 

amor dela. 
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