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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo explorar a constituição psíquica e possibilidade de 
aquisição de linguagem de crianças surdas usuárias de implante coclear que frequentam o 
Programa Espaço Escuta. Para isso, foram desenvolvidos conceitos relacionados às operações 
psíquicas de identificação e separação, assim como à importância das funções materna, 
paterna, e do brincar. A seguir, foi feita uma exploração sobre os possíveis efeitos do 
diagnóstico da surdez sobre a relação entre o bebê surdo e o casal parental. Ao final, foram 
realizadas discussões de três casos selecionados entre os participantes do Espaço Escuta, sob a 
hipótese de que a identificação e a separação são operações fundamentais para que o aparelho 
psíquico da criança esteja preparado para receber os estímulos provenientes do implante 
coclear, entrelaçando assim as noções de psiquismo e desenvolvimento. A conclusão apontou 
para a importância de uma intervenção que considere os aspectos subjetivos dos sujeitos 
envolvidos, assim como a atenção aos pais nessa intervenção. Tal trabalho seria realizado sob 
a hipótese de que a constituição psíquica do sujeito é fundamental para as futuras aquisições 
instrumentais, entre elas a fala. 
Palavras chave: constituição psíquica, surdez, implante coclear, Psicanálise. 

 

Abstract 

The aim of this study was to explore the psychical constitution and the possibility of language 
acquisition in deaf children recipients of cochlear implants that are enrolled in the Listening 
Space Program. Concepts related to the psychical operations of identification and separation 
were developed, as also the importance of motherhood and fatherhood functions and playing. 
Afterwards the possible effects of the diagnostic of deafness on the relationship between the 
baby and the parents were explored. At last, there were three case studies selected between the 
Listening Space Program users, under the hypothesis that the identification and the separation 
are crucial operations for the child to be psychically prepared to receive the stimulation from 
the cochlear implant, in this way intertwining the notions of psyque and development. The 
conclusion pointed to the importance of an intervention that takes in consideration the 
subjective aspects of the involved, as well as the attention to the parents in this intervention. 
This work would be done under the hypothesis that the psychical constitution of the subject is 
crucial for further instrumental acquisitions, the spoken language between them.  
Key words: psychical constitution, deafness, cochlear implant, Psychoanalysis. 
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1. Introdução 

 

 A proposta do presente estudo é fazer uma discussão acerca das peculiaridades do 

processo constituição psíquica e aquisição de linguagem de crianças surdas usuárias de 

implante coclear1 que frequentam o Programa Espaço Escuta (PEE). O ponto de partida para 

essa reflexão é o meu trabalho como psicóloga nesse serviço, um projeto social que atende 

famílias que tem como membro pelo menos uma criança com tal perfil. Dessa forma, em um 

primeiro momento delinearei características principais desse serviço e da minha visão sobre o 

implante coclear e a aquisição de linguagem. A seguir será feita uma ampla exploração dos 

temas concernentes à constituição psíquica na visão psicanalítica (aquisição de linguagem, 

identificação, separação e brincar) e dos possíveis efeitos do diagnóstico da surdez ao longo 

dessas operações, culminando na discussão de três casos de crianças implantadas, onde essas 

noções serão aprofundadas. 

Multi, trans e a possibilidade de articulações: uma breve contextualização 

Acredito que uma contribuição relevante dessa dissertação encontra-se no esforço de 

explicitar a importância da teoria psicanalítica na compreensão da aquisição de linguagem de 

crianças surdas usuárias de implante coclear. Se num primeiro momento tive o ímpeto de 

impor tal importância, conforme o traçado do trabalho progrediu, eu recuei em direção da 

busca de pontos em comum, ou seja, de pontos de encontro entre as disciplinas. Ressalto que 

me encontro num lugar delicado: o serviço no qual trabalho é patrocinado por uma empresa 

que importa o implante coclear. Conforme apontado por meu orientador, não é difícil 

(racionalmente, é claro) compreender quão intensas foram as minhas resistências em seguir e 

concluir essa produção: ao defender uma hipótese, eu questiono a funcionalidade do implante 

coclear nos casos de entraves de determinadas operações psíquicas.  

                                                           

1 O implante coclear é um dispositivo cirurgicamente implantável voltado para pessoas portadoras de surdez 
severa a profunda. Dessa forma, ele se configura para essa população como única possibilidade de acesso aos 
sons da fala. 
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Foi então a ideia de articulação o que desentravou a minha produção: não é o fazer 

multidisciplinar que permeia o nosso trabalho, e sim o transdisciplinar, entendido aqui a partir 

da definição de Iribarry2 (p. 490): 

“A transdisciplinaridade está preocupada com uma interação entre as 
disciplinas, na qual cada uma delas busca um além de si, um além de toda a 
disciplina: sua finalidade é a compreensão do mundo presente, de modo que 
possa haver uma unidade plural de conhecimentos”.  

Dessa forma, afirmar a importância da constituição psíquica para a aquisição de 

linguagem não implica em rejeitar a contribuição do implante coclear para a área da surdez. 

Acredito, portanto, que esse trabalho atenta os profissionais envolvidos nessa área a 

considerarem a subjetividade com igual importância que consideram os outros aspectos 

relacionados ao implante coclear. Não vejo esse estudo, portanto, como um entrave, e sim 

como uma contribuição para as famílias que têm uma criança surda e para todos os 

profissionais cuja abertura subjetiva puder aportar o conhecimento que a Psicanálise oferece 

nessa área.  

Esse exercício de reflexão vem não só da minha experiência clínica com as famílias do 

PEE, como também da minha prática profissional num grupo de implante coclear. Sempre me 

incomodei com a dificuldade de diálogo interdisciplinar entre as áreas da Psicologia, 

Medicina, Fonoaudiologia e Serviço Social, que acabam por resultar na subvalorização das 

contribuições dos psicólogos e assistentes sociais nas equipes. Tal recorte do trabalho em 

equipe representa uma atuação multidisciplinar, na qual não há uma articulação entre as áreas 

de saber (Iribarry3). Entendo a complexidade do campo da surdez, assim como a realidade 

intensa de um serviço público, como dificuldades para a atuação interdisciplinar no contexto 

do nosso país. Apesar do desejo de maior troca com profissionais de outras formações, o 

cotidiano impele a tomar decisões rápidas, prestar atendimento a toda população com a maior 

agilidade possível e, ainda, considerar as pesquisas que indicam para a necessidade da 

realização da cirurgia em momentos cada vez mais precoces da vida do bebê surdo. O 

Programa Espaço Escuta como serviço surge, de certa forma, para pontuar a importância do 

acolhimento de uma equipe transdisciplinar para as famílias de crianças usuárias de implante 

coclear. 

                                                           
2 IRIBARRY, I. N. Aproximações sobre a Transdisciplinaridade: algumas linhas históricas, fundamentos e 
princípios aplicados ao trabalho de equipe. Psicologia: Reflexão e Crítica. Rio Grande do Sul, v. 16, n.3, p. 
483-490, 2003.  
3 Idem. 
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Em meu Trabalho de Conclusão de Curso para Graduação em Psicologia (Rigamonti4) 

optei por explorar a intervenção da Psicologia no período posterior ao implante coclear de 

acordo com o ponto de vista dos diversos profissionais que compõem uma equipe voltada 

para seleção, implantação e acompanhamento dos usuários do dispositivo. Desde aquele 

momento preocupava-me em compreender como a ação do psicólogo é vista nesse contexto 

pela equipe na qual ele se insere, visando firmar a importância dessa intervenção. Também 

junto ao ponto de vista dos profissionais pedi que eles apontassem para demandas de trabalho 

do psicólogo no momento pós-cirúrgico, momento no qual encontrei um aspecto muito 

específico, o qual me encorajou a investir no presente trabalho, denominado por mim como 

“Questões da ordem de comunicação e linguagem da criança”:  

“Acredito ser essa demanda relacionada aos momentos nos quais os saberes 
médicos e audiológicos não são capazes de explicar a falta de comunicação 
da criança (...) trabalhar com o implante coclear significa trabalhar com 
questões muito mais amplas do que simplesmente o aspecto físico e 
biológico” Rigamonti 5(p.91). 

Já desde esse momento aponto para a importância do processo de constituição psíquica 

na aquisição de linguagem, questão essa que é aqui, portanto, recortada para aprofundamento.   

 

Do presente trabalho: a elaboração de um incômodo 

Entendo, portanto, que a justificativa de um trabalho que insira a Psicanálise na 

temática do implante coclear diz respeito, diretamente, à preocupação em compreender os 

resultados obtidos após a cirurgia de implante coclear, que costuma trazer em seu bojo a 

crença de aquisição imediata da linguagem. Assim como em outras áreas de relação com a 

Medicina, em que a Psicanálise se posiciona desde outro lugar – o do inconsciente – para 

compreender determinados fenômenos, também nesse campo os conceitos psicanalíticos 

podem ser aplicados e utilizados. A aquisição de linguagem, afinal, não é uma questão 

irrelevante nessa área, muito pelo contrário, ela é efeito da estruturação psíquica – do caminho 

do infans para o sujeito (Goldgrub6).  

                                                           
4 RIGAMONTI, C. Intervenção da Psicologia com crianças surdas usuárias de implante coclear. 2010. 106 
f. Trabalho de Conclusão de Curso (Psicologia) – Pontifícia Universidade Católica. São Paulo, 2010.  
5 Idem. 
6 GOLDGRUB, F. A máquina do fantasma: aquisição de linguagem e constituição do sujeito. 2. ed.. São 
Paulo: Samizdat, 2008. 412 p. 
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A partir dessa ótica, a linguagem oral não seria uma consequência do desenvolvimento 

maturacional da criança, mas sim uma parte estrutural do caminho de formação da 

subjetividade:  

“...será nos reflexos onde a loucura vivificante e unificante encenada do 
Outro provocará os pontos de encontro entre  desenvolvimento neuromotor 
(aparelho biológico) e o campo da linguagem, dando assim espaço para que 
advenha um sujeito desejante, que se estruturará como tal em um novo 
tempo” (Levin7, p.33).  
 

A linguagem, dessa forma, não está garantida a todos. Nas palavras de Catão e Vivès8: 

“Não há nada de natural na fala. O exercício da função performática da fala pela criança 

indica que ela conseguiu percorrer o caminho complexo e sutil que a introduz no campo da 

linguagem...” (p.87). 

 Interessante que à Psicanálise seja possível compreender a impossibilidade de 

aquisição de linguagem enquanto consequência da tomada de certos caminhos psíquicos. 

Digo isso pois, a partir da minha experiência, marcada pela convivência com profissionais da 

saúde, tive grande dificuldade em situar a teoria psicanalítica aqui, exatamente onde ela 

parece fazer tanto sentido. De fato, uma marca da dificuldade referida é esse próprio estudo, 

cujo esforço reside em demonstrar a peculiaridade do implante coclear num processo que é 

universal: surdos ou não, implantados ou não. O convívio com crianças surdas que têm acesso 

aos sons da fala e não falam é o que instiga: qual será o motivo para tal resultado? Há 

respostas? No meio médico e fonoaudiológico há respostas, estas sempre relacionadas a uma 

condição orgânica, biológica ou ambiental: uma má formação, a forma como o som chega ao 

cérebro, a quantidade de estímulos auditivos que é oferecida a uma criança implantada. Devo 

ressaltar que não rejeito as visões médica e audiológica a respeito dos caminhos do 

desenvolvimento de linguagem, mas trago a contribuição de Alfredo Jerusalinsky9, de forma a 

elucidar essa relação na Psicanálise:  

“O sujeito é efeito da obra da linguagem; como tal, está antecipado no 
discurso parental. Que tal estrutura opere na criança depende da 
permeabilidade que o constitucional e o maturativo lhe ofereçam desde o 

                                                           
7 LEVIN, S. Discapacidad. Clinica y educación. Los niños del otro espejo. Buenos Aires: Nueva Vision, 2012. 
256 p. 
8 CATÃO, I.; VIVÈS, J. Sobre a escolha do sujeito autista: voz e autismo. Estudos de  Psicanálise,  Belo 
Horizonte, n. 36, p. 83- 92, dez. 2011. 
9 JERUSALINSKY, A. Psicanálise e desenvolvimento infantil: um enfoque transdisciplinar. 5 ed. Porto 
Alegre: Artes e Ofícios, 2010. 318 p. 
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plano biológico. Porém, de forma decisiva depende da insistência com que 
os personagens sustentem essa estrutura na região de seu limite” (p.29).  
 

Entendo, portanto, ser fundamental abordar não só a questão do funcionamento e 

aplicabilidade do implante coclear, como também as passagens da família pelas equipes de 

saúde, apontando para a importância de considerarmos o contexto das famílias que serão 

posteriormente estudadas.  

 Assim como as questões supracitadas, também no primeiro capítulo são expostas as 

formas de funcionamento do Programa Espaço Escuta, onde a intervenção tem foco duplo e 

igualmente importante na criança e na família, entendendo o processo de aquisição de 

linguagem imbricado ao de constituição psíquica e, portanto, considerando tanto o casal 

parental como a criança protagonistas de tais construções. É sobre esses preceitos que nossas 

atividades são planejadas, e a realização dessas é feita por profissionais da Psicologia, 

Fonoaudiologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional num constante diálogo 

transdisciplinar. O implante coclear é, nesse contexto, entendido como mais um instrumento 

que possibilita o desenvolvimento da linguagem oral de crianças surdas, e não como causa 

exclusiva para que tal processo ocorra. A configuração do Espaço como um serviço de 

“atenção às relações” (conforme pontuado por uma das profissionais da equipe) será 

explorada nesse trabalho visando delinear o contexto no qual essa pesquisa é realizada. As 

atividades desenvolvidas no serviço também serão brevemente elucidadas de forma a 

demonstrar nossa forma de intervenção junto às famílias.  

No capítulo seguinte preocupo-me em pontuar a importância das funções materna e 

paterna e articula-las à questão da aquisição de linguagem enquanto parte do processo de 

constituição psíquica, conforme nos aponta Goldgrub10. Para exploração da importância 

dessas funções, o embasamento teórico desse capítulo se dá principalmente por meio da 

contribuição de autores como Alfredo e Julieta Jerusalinsky, Marie Christine Laznik e Angela 

Vorcaro. 

De acordo com Vorcaro11: “O infans – em seu puro real orgânico – é investido pelo 

agente (da função materna)12, no lugar de signo do seu desejo” (p.73). O investimento 

colocado por Vorcaro diz respeito, então, ao início do circuito pulsional na criança, mas fala 

                                                           
10 Ibidem, p.3. GOLDGRUB, F. A máquina do fantasma... 
11 VORCARO, A. M. R. A criança na clínica psicanalítica. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2004. 208 p. 
12 Parênteses meu  
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também sobre a capacidade de ver no infans um ser desejante, um ser de potencialidade: “O 

agente materno enlaça o infans tomando-o na posição de desejante e, ao agir sobre ele, faz 

de si mesmo o instrumento da vivência de satisfação daquele...” (P.73).  

 Um primeiro momento fundamental da constituição psíquica diz respeito, assim, à 

possibilidade do Outro de antecipar o sujeito que ainda não o é, enlaçando-o em sua própria 

rede simbólica, significando-o de acordo com seus desejos e projetos narcísicos: “Cada 

buraco, cada dobra do seu corpo, retorna assim, desde o Outro, como uma evocação de sua 

ausência, como simbólico de uma plenitude perdida, embora reiteradamente prometida” 

(Jerusalinsky, A.13, p.27). A alienação ao desejo do Outro diz respeito à primeiro operação 

fundamental postulada pela Psicanálise, conforme corrobora Fink14: “...nossa alienação na e 

pela linguagem, a linguagem que antecede nosso nascimento, fluindo em nós através do 

discurso que nos circunda enquanto crianças, e que molda nossos desejos e fantasias.” 

(p.71). O olhar daquele que exerce a função materna ganha nessa abordagem importância 

fundamental, por extrapolar a questão da visão para o sentido do olhar, carregado de 

significados e de desejo em relação ao bebê. Na concepção de Marie-Christine Laznik15, 

compartilhada por mim nesse trabalho: “Minha hipótese é que esta unidade, esta imagem 

corporal originária, só pode se formar no olhar do Outro. Mas para isso é preciso que o 

aparelho psíquico da mãe seja capaz da ilusão antecipadora, quer dizer, que ela veja o que 

não está lá” (p.45).  

 Se a função materna diz respeito a essa condição de sujeição ao desejo do Outro, a 

paterna encontra sua importância ao incidir como separação, acenando a impossibilidade de 

completude que a relação entre a mãe e o bebê inicialmente promete. Entende-se, assim, que 

tanto a ilusão inicial de ser o objeto de desejo materno quanto a quebra dessa ilusão são 

processos fundamentais e estruturantes: 

 “Alienação se refere à criança, ser no outro. É somente sendo ele o outro 
que ele pode constituir-se como sujeito, por isso Lacan diz que o que 
constitui o sujeito é o desejo do Outro. Que ao despregar-se, esse desejo do 
Outro, do Outro primordial, impõe à criança sujeitamento a um certo modo 
de representar-se, o sujeita, o ata...” (Jerusalinsky, A16, p. 119).  

                                                           
13Ibidem, p. 4. JERUSALINSKY, A. Psicanálise e desenvolvimento infantil... 
14 FINK, B. O sujeito lacaniano: entre a linguagem e o gozo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. 253 p. 
15 LAZNIK, M. Os efeitos da palavra sobre o olhar dos pais, fundador do corpo da criança. In: WANDERLEY, 
D. B. (org.).A voz da sereia. O autismo e os impasses na constituição do sujeito. 3ª ed. Salvador: Ágalma, 2013. 
230 p. 
16 JERUSALINSKY, A. Para compreender a criança: chaves psicanalíticas. São Paulo: Instituto Langage, 
2011. 188 p. 
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Da contribuição de Jerusalinsky, A17, compreendemos que as marcas relativas à forma 

como fomos um dia desejados, ou do que para nós foi desejado, permanecem como forma de 

sujeição - apesar da separação permitir a ressignificação de tais marcas - dado que haja 

separação e constituição de sujeito desejante.  

 A partir dessas noções gerais, pontuo a identificação e a separação como momentos 

fundamentais do processo de constituição psíquica. O autismo é entendido aqui associado à 

impossibilidade de identificação, relativa essa à função materna. Dessa impossibilidade, 

Laznik18 faz a seguinte colocação: “Diria que algumas mães não se enganam com nenhuma 

imagem real, e portanto com nenhuma imagem antecipadora; elas vêem o próprio real, na 

sua desolação. São mães que dificilmente se deixam engodar” (p.46). Do conceito de 

identificação, depreende-se a importância do olhar que antecipe e signifique as produções do 

bebê como singulares e representantes de uma potencialidade de vir a ser: “O não-olhar entre 

uma mãe e seu filho, sobretudo se a mãe não se apercebe disto, constitui um dos sinais que 

permitem pensar, durante os primeiros meses de vida, na hipótese de um autismo...” (p. 24)19. 

A identificação à imagem oferecida pelo outro deve implicar na alienação ao seu desejo, essa 

que deve posteriormente ser interditada pela função paterna, marcando a possibilidade de 

desejo próprio do sujeito, a saber, de descolamento do desejo do outro.  

A impossibilidade de separação, no entanto, resultaria no quadro de esquizofrenia 

infantil, conforme pontuado por Goldgrub20: “A não aquisição de linguagem indica a 

impossibilidade de separação em relação aos desejantes e sua consequência seria um quadro 

de esquizofrenia infantil” (p.382). Dessa forma, após a identificação, segue-se a necessidade 

da operação psíquica de separação, cuja impossibilidade resultaria em que, nas palavras de 

Vorcaro21: “...cada palavra carrega seu sentido definitivo, retida que está ao corpo materno 

que a contempla, tomando a criança como representante real do falo simbólico daquela...” 

(p.94). A noção de complementaridade ao desejo materno deve, portanto, ser barrada pela 

função paterna para que o bebê possa ter acesso à condição de sujeito faltante e, portanto, 

desejante. O acesso à posição de sujeito, realizado por meio da aquisição de linguagem, seria 

assim possível somente a partir das operações de identificação e separação. Nas palavras de 

                                                           
17 Ibidem, p. 6. JERUSALINSKY, A. Para compreender a criança... 
18 Ibidem, p. 6. LAZNIK, M. Os efeitos da palavra sobre o olhar dos pais... 
19 Idem. 
20 Ibidem, p.3. GOLDGRUB, F. A máquina do fantasma... 
21 Ibidem, p. 5. VORCARO, A. M. R. A criança na clínica psicanalítica... 
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Campanário22: “Podemos pensar também a separação enquanto intervalo. É o que vem 

permitir a função da fala e o aparecimento do sujeito” (p.79).  Nesse enredo, portanto, a 

aquisição de linguagem se insere no ponto da separação, conforme proposto por Goldgrub23: 

“À identidade de objeto produzida pela identificação com a imagem especular segue-se a 

passagem para a posição de sujeito, alcançada via aquisição de linguagem” (p.382).  A 

possibilidade da criança falar é entendida nesse trabalho, então, como estruturalmente 

articulada à maturação do organismo e ao acontecimento de operações psíquicas de 

constituição subjetiva:  

“Considerar a constituição do sujeito numa trama confeccionada na lógica da 
efetuação da função da fala no campo da linguagem abre as 
descontinuidades encobertas pela concepção de desenvolvimento, que 
explica o sujeito pela evolução de um sistema de necessidades, num corpo 
que tenderia à acumulação adaptativa” (Vorcaro24, p.59). 
 

Ainda nesse capítulo, trabalho a ideia do brincar enquanto mais uma parte 

fundamental do processo de constituição psíquica, função essa que está presente desde os 

primórdios, quando o bebê é brincado, até a chegada à posição de sujeito, quando ele passa a, 

ativamente, brincar de forma simbólica com as marcas que o constituíram: “Que ocorra esta 

incorporação do simbólico no bebê é uma condição necessária para que, um dia, a partir 

delas, possa brincar. O bebê está radicalmente colocado em posição de ser falado, ser 

tocado, ser olhado, ser ‘brincado’ pelo Outro encarnado” (Julieta Jerusalinsky25, p.124). Se 

o brincar revela a forma de circulação da pulsão no sujeito (Pavone26), é a partir desse que 

pensaremos nossa intervenção, sendo essa no momento dos jogos constituintes (Jerusalinsky, 

A.27), como veremos no caso de Saulo e Simone, ou seja ela no momento do sujeito já 

constituído, como no caso de Daniela: “Para a criança responder a esse Outro não lhe resta 

senão brincar do que ainda não é, ou seja, brincar de ‘vir a ser’” (Jerusalinsky, A.,28 p.135). 

Ressalto que para brincar “do que ainda não é”, é necessário que a criança tenha passado pelas 

                                                           
22 CAMPANÁRIO, I. S. Espelho, espelho meu. A Psicanálise e o tratamento precoce do autismo e outras 
psicopatologias graves. Bahia: Ágalma, 2008. 175 p.  
23 Ibidem, p.3. GOLDGRUB, F. A máquina do fantasma.... 
24 Ibidem, p.5. VORCARO, A. M. R. A criança na clínica psicanalítica... 
25 JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem. A Psicanálise na clínica interdisciplinar com bebês. Bahia: 
Ágalma, 2002.  320 p. 
26 PAVONE, S. O Brincar e suas vicissitudes. In: Quem fala na língua? Sobre as psicopatologias da fala. 
Angela Vorcaro (org). Salvador: Ágalma, 2004. 308 p. 
27 Ibidem, p. 4. JERUSALINSKY, A. Psicanálise e desenvolvimento infantil... 
28 Ibidem, p. 6. JERUSALINSKY, A. Para compreender a criança... 
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operações de identificação e separação, para que possa vir a tentar elaborar e descolar-se do 

que para ela foi desejado. Nas palavras de Jerusalinsky, J.:  

“São as articulações e escansões temporais dos significantes do Outro 
encarnado que pulsionalizam o corpo e sustentam a brecha em que o sujeito 
da enunciação e a realização de uma produção possam advir. Como vemos, o 
temporal está profundamente intrincado nessa clínica. Vamos então brincar... 
Enquanto o futuro não vem?” (p.296).  
 

No trabalho junto às famílias de crianças surdas notamos, no entanto, as dificuldades 

do investimento parental no bebê como decorrência do diagnóstico da deficiência auditiva. O 

texto “Bem-vindo à Holanda”, escrito pela mãe de uma criança deficiente, servirá como 

metáfora disparadora da discussão sobre as vivências das famílias desde o momento anterior 

ao nascimento da criança, até as formas de elaboração da notícia da surdez. Nesse momento 

abordarei a antecipação simbólica e o investimento narcísico depositados no bebê, para a 

seguir explorar as noções do trauma do diagnóstico e da ferida narcísica, assim como da 

necessidade de um trabalho de luto que dê lugar à possibilidade de investimento libidinal no 

filho real.  

O poder das marcas primordiais da constituição do psiquismo é colocado a partir das 

noções de narcisismo parental e de identificação, conforme articulados por Jerusalinsky, A.29: 

“Há uma necessidade lógica do narcisismo; a função narcísica que consiste em poder 

reconhecer-se e que este poder reconhecer-se em um traço, uma imagem...” (p.45). O 

investimento narcísico parental encontra-se, então, como ponto central da possibilidade de 

investimento libidinal e de antecipação imaginária do bebê, delineando no desejo parental a 

imagem unificada à qual a criança se identifica. De acordo com Quinet30:  

“É o mundo de Narciso, determinado pelo mundo simbólico de Édipo, que 
vela o real pulsional do olhar como objeto escópico no qual encontra-se sua 
causa libidinal. O imaginário não se reduz à imaginação, ele é o registro da 
identificação especular ao semelhante...” (p.126).  
 

Ver-se no espelho – olhar do Outro – implica ver-se indiferenciado, não como sujeito, 

mas como possibilitado de separação por ser objeto da mirada.  O diagnóstico da surdez, 

entretanto, gera uma revivescência da ferida narcísica, o que pode trazer consequências à 

relação entre o casal parental e o bebê, esse em seu caminho de constituição psíquica. Nesse 

                                                           
29 Ibidem, p. 6. JERUSALINSKY, A. Para compreender a criança... 
30 QUINET, A. Um olhar a mais: ver e ser visto na psicanálise. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 312 p. 
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capítulo tenho também como norteadores teóricos Sigmund Freud e seguidores das teorias de 

Jacques Lacan e Piera Aulagnier31, como Bruce Fink, Steban Levin e Maria Lucia Vieira 

Violante, além de outros autores. A questão abordada será, portanto, a forma como a 

deficiência auditiva pode incidir nas trocas entre os pais e a criança.  

 A breve demonstração das operações de identificação e separação permite delinear o 

caminho a ser seguido nesse trabalho, desde a contextualização do serviço em que é realizado, 

passando pelo aprofundamento teórico das operações necessárias para a constituição psíquica 

e pelas questões específicas dos efeitos do diagnóstico da surdez sobre as possibilidades de 

investimento parental, até a discussão final, que tem como fio condutor as histórias de 

famílias do Programa Espaço Escuta. Nesse momento, explorarei os casos de três crianças, 

Saulo, Simone e Daniela, pautada pela hipótese de que houveram entraves no processo de 

constituição psíquica, esses que interferem na aquisição de linguagem. Nas histórias de Saulo 

e Simone, aponto que dificuldades nas operações de identificação e separação, 

respectivamente, impedem a inserção completa na linguagem. O caso de Daniela, contudo, 

representa a possibilidade de aquisição de linguagem, em um cenário onde a relação entre o 

casal parental e a criança pôde abordar as passagens da identificação e da separação apesar do 

diagnóstico da surdez. 

Entendo assim que o estímulo auditivo pode ou não estar presente - ou seja, a surdez 

não seria um impeditivo para a constituição psíquica. O que será problematizado nesse estudo 

é a forma como o olhar e o discurso parental, narcisicamente tocados, podem incidir nessas 

operações e qual é o papel do implante coclear nessa trama. Pretendo que ao final dessa 

leitura o meu interlocutor possa compreender como a teoria psicanalítica permitiu o 

aprofundamento do meu trabalho com famílias de usuários de implante coclear. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Os dois autores são conhecidos no campo psicanalítico pela extensão e complexidade do olhar, mas eu farei 
uso pontual de alguns conceitos que se mostram úteis para as minhas problematizações.  
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2. O implante coclear no Programa Espaço Escuta 

 

Nesse capítulo proponho-me, inicialmente, a explicar o funcionamento do implante 

coclear desde sua concepção inicial até sua aplicação no presente momento. Preocupo-me 

posteriormente em diferenciar a visão psicanalítica das noções médica e fonoaudiológica 

tradicionais de tratamento terapêutico, motivo pelo qual no momento seguinte me atenho à 

problematização do aparelho enquanto uma suposta solução mágica para a questão da surdez 

e da aquisição de linguagem.  

Na segunda parte desse capítulo, trabalho a especificidade da compreensão do implante 

coclear no Programa Espaço Escuta (PEE) porque busco problematizar a questão do 

dispositivo enquanto solução para a surdez e os efeitos possíveis dessa expectativa. Entendo 

que uma breve discussão acerca dos temas que compõem esse capítulo é fundamental, 

também, para a compreensão dos casos, considerando a realidade na qual as famílias estão 

inseridas. Quando uma família chega ao nosso serviço com uma criança implantada, devemos 

compreender que essa família passou por um caminho singular de vivências, decisões e 

movimentos concretos e subjetivos. Partimos no PEE de uma escuta do significado que o 

caminho e as particularidades têm para cada família para pensarmos na nossa intervenção. 

Nesse momento, é importante considerar a questão colocada por Gutiérrez e Mehry32: ao 

recorrer ao implante coclear, uma fantasia usual dos pais é acreditar que o dispositivo vai 

anular a condição de deficiência auditiva da criança. Mas, apesar do aparelho servir como 

possibilidade de acesso aos sons, ele não restaura uma condição de ouvinte da criança. 

Entretanto, quando o implante é alçado a essa condição, estão em jogo as expectativas não só 

de que o filho fale, mas também de resgate do desejo do filho ideal que foi abalado no 

momento do diagnóstico da surdez. 

Penso que esse é um exemplo de como o implante coclear pode operar em relação à 

elaboração das questões psíquicas enfrentadas pela criança surda: qual não será a dificuldade 

da criança em desprender-se da imagem idealizada quando os seus próprios pais resistem a 

fazê-lo? Deve-se considerar, principalmente, como o diagnóstico da surdez e/ou uma possível 

decisão idealizada pelo uso do implante coclear incidem no processo de constituição psíquica 

da criança surda. No momento irei explorar aspectos técnicos do implante, a título de 

                                                           
32 GUTIÉRREZ, C. T.; MERHY, A. S. Expectativas del implante coclear. Revista del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias. Ciudad de México, v. 14, n. 1, p. 161-165, jul./set. 2001.   
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esclarecimento para o leitor, e a seguir traçarei o caminho que essas famílias costumam traçar. 

Acredito que essa exposição é essencial para a compreensão dos efeitos do diagnóstico sobre 

a relação entre o casal parental e o bebê e, consequentemente, o processo de constituição 

psíquica e aquisição de linguagem da criança surda usuária de implante coclear.  

 

2.1 Implante coclear: uma solução para a surdez? 

 

 O implante coclear é um dispositivo cirurgicamente implantável voltado para pessoas 

portadoras de surdez severa a profunda. Dessa forma, ele se configura como uma opção de 

tratamento para pessoas que não tem acesso aos sons da fala com aparelhos auditivos 

convencionais33. 

 O uso do implante coclear tem sido expandido e amplamente estudado. Atualmente, 

ele é considerado a principal alternativa de tratamento para pessoas com deficiência auditiva 

neurossensorial severa a profunda cuja primeira opção é a oralidade, ou seja, o uso da fala 

para a comunicação com o mundo externo. Outra opção de tratamento seria o uso da língua de 

sinais, essa que pode ou não incluir a comunicação oral34. 

 O objetivo do implante coclear é permitir que seu usuário tenha acessos a sons 

ambientais. Os melhores resultados, no entanto, se concentram na faixa de pacientes 

portadores de surdez pós lingual (aqueles que já haviam adquirido linguagem antes da perda 

da audição)35 e na faixa de crianças que nascem surdas e cujos pais optam pela cirurgia o mais 

cedo possível 3637. Pode-se entender que os melhores resultados se encontram nessas faixas 

devido à estimulação precoce das vias auditivas, no caso das crianças, e da aquisição prévia 

                                                           
33 COSTA, O. A.; BEVILACQUA, M. C.; AMANTINI, R. C. B. Considerações sobre o implante coclear em 
crianças. In: BEVILACQUA, M. C. & MORET, A. L. M. (org.) Deficiência auditiva: conversando com 
familiares e profissionais de saúde. São José dos Campos: Pulso, 2005, 320 p. 
34 MARSCHARK, M.; SPENCER, P. E. The promises (?) of deaf education: from research to practice and back 
again. In: MARSCHARK, M.; SPENCER, P. E. (org) The Oxford handbook of deaf studies, language and 
education. New York: Oxford University Press, 2010, vol.2. p. 1-16. 
35 ARCHBOLD, S.; WHEELER, A. Cochlear implants: Family and young people’s perspectives.  In: 
MARSCHARK, M.; SPENCER, P. E. (org) The Oxford handbook of deaf studies, language and education. 
New York: Oxford University Press, 2010, vol. 2. p. 226-240. 
36 GEERS, A. E.; SEDEY, A. L. Language and verbal reasoning skills in adolescents with 10 or more years of 
cochlear implant experience. Ear and Hearing. v.32, n.1, p. 39S-48S, fev. 2011. 
37 CONWAY, C. M. et al.. Implicit sequence learning in deaf children with cochlear implants. 
Developmental science. v. 14, n. 1, p. 69-82, jan. 2011. 
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da linguagem, no caso dos adultos. Como o foco desse estudo é a intervenção com crianças, 

me deterei nessa população.  

 Muito tem sido estudado nas áreas da Medicina e Audiologia no que concerne a 

comunicação e aquisição de linguagem de crianças usuárias de implante coclear, assim como 

as melhores formas de acompanhamento e atendimento pré e pós cirúrgico. Com o 

crescimento das pesquisas nessa área, a Psicologia também tem se voltado para a intervenção 

com crianças surdas tanto candidatas ao implante coclear, como também crianças já usuárias 

do dispositivo. 

 Nesse estudo será dada ênfase a estudos qualitativos da Psicanálise que abordam o 

tema da surdez, das deficiências e da aquisição de linguagem e que podem trazer luz no 

desenvolvimento da exposição a ser construída nesse trabalho. Sinto necessário apontar, nesse 

momento, a escassez de material acadêmico relativo aos resultados do diagnóstico precoce e 

do implante coclear enquanto tratamento no âmbito da Psicanálise. No entanto, nota-se um 

esforço crescente em aliar a clínica fonoaudiológica aos conceitos psicanalíticos como base da 

noção de aquisição de linguagem. Essas questões serão abordadas mais proficuamente ao 

longo desse estudo, e me detenho agora em contextualizar o implante e seu funcionamento. 

O implante coclear oferece a possibilidade de contato sonoro com o mundo externo ao 

substituir as células ciliadas (que no caso desse tipo de surdez encontram-se danificadas ou 

ausentes) através da colocação de eletrodos na cóclea (Figura 1), os quais são responsáveis 

pela estimulação do nervo auditivo e, dessa forma, possibilitam que a informação auditiva 

chegue às vias neurológicas38. O dispositivo é, portanto, um aparelho colocado através de uma 

cirurgia, quando são inseridos os eletrodos na cóclea do paciente.  

 

                                                           
38 LOIZON, P. C. Mimicking the human ear: An overview of signal-processing strategies for converting sound 
into electrical signals in cochlear implants. IEEE Signal Processing Magazine, Arkansas, v. 15, n. 5, p. 101-
129, set. 1998. 
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Figura 1: Feixe de eletrodos inserido através de procedimento cirúrgico na cóclea do paciente. 

 

 O aparelho é composto por uma parte externa (Figura 2) e uma parte interna, as quais 

são ligadas por uma antena transmissora (Figura 3). Dessa forma a informação sonora entra 

pelo ouvido, passando pela orelha externa e média, até chegar à orelha interna, área que 

compreende a cóclea e as células receptoras ciliadas 39, essas últimas substituídas pelo feixe 

de eletrodos.   

 

Figura 2: Visão do componente externo do implante coclear 

 

                                                           
39 BONALDI, L. V.; ANGELIS, M. A. de; SMITH, R. L. Anatomia funcional do sistema vestibulococlear. In: 
FROTA, S. Fundamentos em audiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998, p.1-17. 
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Figura 3: Funcionamento do implante coclear 

 

 O microfone recebe a informação sonora e a envia para o processador de fala, 

equipamento que transforma o estímulo mecânico em estímulo elétrico. A seguir a antena 

transmissora é responsável por passar a informação para o receptor/estimulador interno, de 

onde o som será repassado para a cóclea e então para o feixe de eletrodos. Ao receberem o 

estímulo, os eletrodos estimulam o nervo auditivo, e então a informação pode chegar ao 

cérebro e ser decodificada nas vias auditivas superiores 40. Entende-se portanto a de existência 

dois sistemas auditivos, interligados pela estimulação do nervo auditivo através das células 

ciliadas. O sistema auditivo periférico é composto por: orelha externa, orelha média e orelha 

interna 41; e o sistema auditivo central compreende o funcionamento neurológico, composto 

por: núcleos cocleares, complexo olivar superior, leminisco lateral, colículo inferior, corpo 

geniculado medial, formação reticular e córtex auditivo 42. Essa informação nos permite 

compreender a necessidade de preservação do sistema auditivo central, assim como das 

orelhas externa e média, para o funcionamento básico do implante coclear.  

                                                           
40 Ibidem, p. 12. COSTA, O. A.; BEVILACQUA, M. C.; AMANTINI, R. C. B. Considerações sobre o 
implante coclear em crianças... 
41 BONALDI, L. V.. Sistema auditivo periférico. In: BEVILACQUA et al. Tratado de Audiologia. São Paulo: 
Santos, 2011, p.3-15. 
42 TEIXEIRA, C. F. Sistema Auditivo central. In: BEVILACQUA et al. Tratado de Audiologia. São Paulo: 
Santos, 2011, p.17-27. 
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2.1.1 O caminho para o implante coclear: do diagnóstico à (re)habilitação 

 

 Ao usar a palavra “caminho” nesse subtítulo, recordo-me de uma aula que tive com a 

psicóloga Mary Beth Goring, na John Tracy Clinic em Los Angeles, Califórnia. De forma a 

elucidar as dificuldades vividas pelas famílias de crianças deficientes auditivas durante o seu 

tratamento, ela usou o termo “peregrinação”, o qual de acordo com o Houaiss43 remete a 

“longa e exaustiva jornada” (p.592). Não me proponho nesse momento a explorar as 

possíveis implicações psíquicas consequentes do diagnóstico de surdez (há um capítulo 

reservado exclusivamente a esse tema), ponto inicial dessa jornada. Tampouco falarei sobre o 

final da jornada, como um ponto a ser atingido. Dessa forma, no momento deter-me-ei em 

falar sobre um caminho: o caminho pelos quais os pais comumente são levados, passando por 

especialistas das mais diversas áreas. Focarei, portanto, no trabalho das equipes de saúde e seu 

compromisso junto a essas famílias em suas jornadas. 

 

2.1.2 Do diagnóstico precoce 

 

 Atualmente o diagnóstico de deficiência auditiva congênita ou peri natal é realizado no 

Brasil através da Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU)44, também conhecida como 

“teste da orelhinha”. Entende-se, dessa forma, que os hospitais estão estruturados de forma a 

realizar os exames necessários para tal diagnóstico logo após o nascimento do bebê. Os 

argumentos para esse procedimento baseiam-se na preocupação com a estimulação precoce, 

conforme colocado por Dettman e Dowell 45: 

 “Crianças com perda auditiva congênita bilateral profunda podem 
demonstrar desenvolvimento de fala normal após a cirurgia precoce de 
implante coclear. No entanto, para atingir esse potencial as bases fonológicas 
fundamentais da linguagem precisam ser desenvolvidas no início da vida. Se 

                                                           
43 HOUAISS A.; VILLA M.S. Minidicionário Houaiss da língua portuguesa. 4. ed.  Rio de Janeiro: Objetiva, 
2010. 
44BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 822, 06 de junho de 2011. Disponível em: 
<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2001/GM/GM-822.htm.>. Acesso em: 15 nov. 2013. 
45DETTMAN, S. J; DOWELL R Language acquisition and critical periods for children using cochlear implants. 
In: MARSCHARK, M.; SPENCER, P. E. (org) The Oxford handbook of deaf studies, language and 
education. New York: Oxford University Press, 2010, vol.2. p. 331-344. 
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o resultado de fala oral é desejado pela criança e sua família, o acesso 
precoce e consistente aos sons da fala é essencial” 46 (p.340).  
 

 Essa informação é fundamentada por inúmeros estudos que vem sendo realizados, 

entre eles o de Dettman et al. 47, que demonstra a importância da cirurgia ser realizada até os 

12 meses de idade. Dessa forma, defende-se na atualidade que o diagnóstico precoce permite 

o acesso aos tratamentos numa idade que não comprometerá a criança no seu processo de 

desenvolvimento de fala “normal” 48. 

 Young 49diferencia o momento atual de detecção da surdez através de quatro 

principais aspectos: 1) institucionalização do diagnóstico, ou seja, ele não é mais buscado a 

partir de uma desconfiança dos pais a respeito do comportamento da criança; 2) há pouco 

tempo entre o nascimento da criança e a detecção da deficiência; 3) a identificação da perda 

auditiva se dá num momento inicial de formação do vínculo materno com o bebê; 4) a 

intervenção ocorre muito cedo na vida do bebê: “nascimento – triagem – identificação – 

diagnóstico – intervenção” 50 (p.243). Ainda de acordo com Young: “A ênfase na 

precocidade da detecção e na ocorrência dessa no contexto de um procedimento médico de 

rotina obviamente reforça a noção da surdez como um problema biofisiológico (um prejuízo) 

a ser superado” 51 (p.247). 

 É possível notar desde esse primeiro momento a importância do discurso que circula a 

família em seu processo – sempre singular – de poder ouvir que o recém-nascido não ouve. 

Conforme colocado por Young, com a triagem auditiva reforça-se a noção de que se pode 

consertar a audição através da colocação do implante coclear. Isso me remete a alguns pais 

que chegam ao Espaço para a primeira entrevista comigo: muitos deles simplesmente contam, 

sem nenhuma implicação emocional, a respeito do momento do diagnóstico. Como se 

houvesse sido algo banal, uma rotina médica através da qual se constatou essa informação.  

                                                           
46 Tradução livre minha 
47DETTMAN, S. J et al. Communication development in children who receive the cochlear implant younger 
than 12 months: risks versus benefits. Ear & Hearing. v.28, n.2,. p. 11S-18S., abr. 2007. 
48Acredito que a questão da TANU suscita a problematização do acesso das famílias aos serviços necessários 
após a detecção da deficiência. Apesar de não aprofundar esse tema no presente trabalho, deixo como sugestão a 
leitura do seguinte trabalho: HILÚ, M. R. P. B.; ZEIGELBOIM, B. S. O conhecimento, a valorização da 
triagem auditiva neonatal e a intervenção precoce da perda auditiva. Revista CEFAC, São Paulo, v.9, n.4, 
563-570, out-dez, 2007. 
49 YOUNG, A. The impact of early identification of deafness in hearing parents.  In: MARSCHARK, M. & 
SPENCER, P. E. (org) The Oxford handbook of deaf studies, language and education. New York: Oxford 
University Press, 2010, vol.2. p. 241-250. 
50 Tradução livre minha. 
51 Idem. 
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 A maior parte das crianças que frequentam o Programa Espaço Escuta teve o primeiro 

anúncio da surdez através da TANU. Esse anúncio é dado de diferentes formas, desde uma 

breve explicação a respeito do exame e seus resultados até uma fala descontextualizada como 

“deu positivo para surdez”. Não problematizarei a preparação e orientação do profissional 

quanto a ser mensageiro de tal notícia. Trago brevemente a contribuição de Ana Cristina 

Marzolla 52, com a finalidade de elucidar tal situação: “A perturbação (que uma lesão 

orgânica produz no outro) será mais ou menos intensa dependendo da organização psíquica 

desse outro e das condições externas, ou seja, se esse outro encontra algum respaldo para 

lidar com tal impacto” (p.25). Entendo, desse modo, que a forma como a notícia da 

possibilidade da surdez será passada para os pais depende dos recursos emocionais do 

profissional de saúde responsável por transmitir tal mensagem.  

 Após a TANU, no entanto, a informação passada não diz respeito a um diagnóstico 

fechado, mas sim a uma possibilidade. Os pais são orientados a retornarem para nova 

testagem, considerando a incidência de falsos-positivos53. O intervalo de tempo entre o 

resultado da TANU e a busca pela confirmação do diagnóstico difere consideravelmente entre 

as famílias do PEE, o que aponta para a capacidade subjetiva de lidar ou não com a 

constatação de tal notícia. Assim como trabalhamos com crianças que foram diagnosticadas 

logo nos primeiros meses de vida, também encontramos pais que só tiveram a confirmação da 

surdez após o primeiro ano de vida da criança.  

A partir também desse ponto é possível questionar a detecção precoce da deficiência 

auditiva. Apesar de poder-se garantir o acesso ao teste e ao resultado preliminar, não é 

possível prever o impacto desse no psiquismo dos cuidadores e a forma como eles irão lidar 

com a notícia: se retornarão para confirmar as suspeitas e se buscarão serviços de intervenção 

precoce. Frequentemente vejo pais imobilizados pela recusa: não conseguem retornar para 

fazer o reteste ou demoram meses, às vezes anos, até buscarem novamente um atendimento de 

saúde auditiva. Abordarei mais detidamente os possíveis impactos dessa detecção precoce no 

psiquismo dos pais que recebem tal notícia no quarto capítulo do presente estudo. Antes de 

apresentar o próximo estágio de peregrinação dos pais, no entanto, exponho a desconfortável 

                                                           
52 MARZOLLA, A. C. Atendimento psicanalítico do paciente com surdez. São Paulo: Zagodoni, 2012. 
53 DURANTE A. S. et al. A implementação de programa de triagem auditiva neonatal universal em um hospital 
universitário brasileiro. Pediatria (São Paulo), São Paulo, v. 26, n. 2, p. 78-84, 2004.  
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afirmação de Spencer e Marschark 54: “A promessa da detecção universal permanece, apesar 

da promessa do seu impacto continuar incerta” 55(p.3). 

 

2.1.3 Das equipes de implante coclear 

 

 Não pretendo aqui estabelecer um padrão de conduta para os pais que se veem frente a 

um filho com deficiência auditiva profunda, mas sim elucidar a caminhada usualmente vivida 

por essa população. Dessa forma não afirmo que todos os pais relatam a mesma história. Pelo 

contrário, encontramos pais que passam também por pediatras e por neurologistas antes da 

chegada à equipe de implante coclear. Destaco que a procura por um neurologista é 

comumente suscitada pela preocupação com o comportamento infantil distante e de não 

reação às falas e chamados dos pais. Nesses casos, não raro é o alívio dos pais ao 

confirmarem a deficiência auditiva: “pelo menos ele não é autista” é uma fala geralmente 

trazida por esses pais, que associam o autismo a uma condição irreversível, enquanto para a 

surdez haveria o implante coclear.  

 É na chegada às equipes de implante coclear, cuja porta de entrada usualmente é o 

consultório médico otorrinolaringológico, que a família se vê envolvida no discurso de “cura” 

da surdez, através da possibilidade do implante coclear. E é também quando entram numa 

corrida contra o tempo, na ânsia de realizar todos os exames e visitar todos os especialistas no 

mínimo intervalo de tempo possível, pois seu filho está perdendo os estímulos do mundo 

sonoro enquanto não usar os dispositivos necessários. Digo que essa corrida é “contra o 

tempo” pois é nesse momento que alguns se arrependem de terem demorado a buscar o 

médico: “se eu tivesse ido antes, ele teria implantado antes e os resultados seriam melhores”.  

 Muitas vezes avessa à subjetividade, a clínica médica se ocupa da resolução de 

questões orgânicas e, portanto, é nesse discurso normativo que entra também a problemática 

do implante coclear. Frente ao sintoma (perda auditiva profunda bilateral neurossensorial) 

propõe-se a cura (o implante coclear). De acordo com Marcia Regina Moscato Amoroso56: 

                                                           
54Ibidem, p. 12. MARSCHARK, M.; SPENCER, P. E. The promises (?) of deaf education: from research to 
practice and back again… 
55Tradução livre minha. 
56 AMOROSO, M. R. M. Os sentidos do sintoma de linguagem na clínica fonoaudiológica. 2000. 106 f. 
Dissertação (Mestrado em Fonoaudiologia) – Pontifícia Universidade Católica. São Paulo. 2000. 96 p. 
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“O êxito do saber médico advém de sua objetividade, sua cientificidade. Objetividade que 

independe da subjetividade de quem o anuncia e daquele que o escuta” (p.14). Relembremos 

então que estamos frente a pais sensibilizados, cujos ideais de realização narcísica estão 

fortemente abalados. O discurso objetivo do médico é um alívio, não só pela segurança com a 

qual o profissional fala, mas principalmente por representar uma possibilidade de esperança 

de resgate das antecipações simbólicas reservadas ao filho. Entendo que a cientificidade do 

discurso médico tem tanto aspectos positivos, quanto negativos: ao mesmo tempo em que tal 

objetividade se faz necessária para que os pais decidam pela intervenção cirúrgica, ela exclui 

o olhar para as questões subjetivas vividas pela família.  

 É por esse motivo que as equipes de implante coclear do Sistema Único de Saúde 

(SUS) são originalmente concebidas a partir da multidisciplinaridade57. Entende-se dessa 

forma que o paciente e sua família serão contemplados em todas as suas especificidades: 

médica, fonoaudiológica, psicológica e social. Em relação à Fonoaudiologia, Amoroso 

afirma: “Da relação com a Medicina, a Fonoaudiologia incorporou a metodologia expressa 

nos diagnósticos, baseados no estabelecimento de relações diretas entre o fator orgânico e o 

sintoma de linguagem...” (p.14). Nota-se logo a relevância da subjetividade também na 

avaliação fonoaudiológica, frente à prioridade em estabelecer-se um diagnóstico e as condutas 

de tratamento. Lembro-me da fala de uma colega em relação aos questionários de 

expectativas58 realizados pelas equipes de fonoaudiólogas de centros de implante: se o 

paciente ouviu bem as orientações, o questionário é somente uma verificação de leitura.  

 Os pais relatam terem compreendido que o implante coclear não é uma cura para a 

surdez (frequentemente chegam ao psicólogo com essa fala já pronta: “eu sei que o implante 

coclear não é uma solução mágica” ou algo do tipo) e o demonstram através do questionário 

de expectativas. Recordo-me de uma paciente que atendi em avaliação anterior ao implante 

coclear e que, posteriormente, relatou que durante a avaliação seu foco era em parecer uma 

pessoa normal, corretamente alinhada aos padrões de candidatura para a cirurgia. Acredito 

que essa situação elucida o frequente papel do psicólogo nesse momento: aquele que irá 

detectar problemas psicológicos, avaliar a função materna, adiar a chegada da tão esperada 

cirurgia. 

                                                           
57 GOMEZ, M. V. S. G. et al. Critérios de seleção e avaliação médica e audiológica dos candidatos ao implante 
coclear: protocolo HCFMUSP. International archives of ORL. São Paulo. v.8. n.4, 2004. p. 16. 
58 Um exemplo está disponível nos anexos do seguinte trabalho citado na nota acima. 
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 Proponho-me agora a explorar brevemente o papel do psicólogo na equipe de implante 

coclear. Não há uniformização na atuação da Psicologia no mencionado contexto: nas equipes 

particulares, o candidato e sua família só passam por esse tipo de consulta se o médico e a 

fonoaudióloga detectarem demanda para tal. Nas equipes de hospitais públicos, no entanto, é 

exigida a participação do psicólogo. Disso decorre que tais grupos são integrados por 

psicólogos, mas não garante o acesso dos pacientes a eles. Explico: devido a uma crescente 

demanda cirúrgica – reforçada pela precocidade das intervenções- a avaliação deve ser feita 

da forma mais rápida possível. E as salas dos psicólogos estão abarrotadas de pacientes, 

considerando que muitas das intervenções pré cirúrgicas não consistem em uma única 

entrevista, mas sim numa série de encontros. 

 Trabalhei durante dois anos em uma equipe de implante coclear em um hospital 

público, tendo assim convivido intensamente com tal realidade. Não é simples o trabalho do 

psicólogo ou das fonoaudiólogas frente à grande demanda de trabalho. Como profissional 

integrante de tal equipe, e já trabalhando junto às famílias de crianças usuárias de implante 

coclear, minha preocupação tinha dois focos: a avaliação do candidato para a cirurgia 

(considerando as formas de lidar com a perda auditiva e as expectativas do paciente) e a 

explicação de um procedimento prolongado perante o grupo de implante.  

Acredito na importância de salientar o quanto o psicólogo aparece, frequentemente, 

como uma pedra no caminho na jornada das famílias que buscam o implante coclear. Os 

médicos e as fonoaudiólogas reconhecem a importância do papel do psicólogo, conforme 

constatei em meu Trabalho de Conclusão de Curso (Rigamonti59), mas resistem a 

compreender o tipo de intervenção realizado. Cunha60 elucida essa questão: “Ao buscar, e não 

conseguir identificar, uma ‘causa’ somática para ser enunciada como justificativa de um 

sintoma de linguagem
61

, escapa-se pela tangente através de um célebre argumento retórico: 

‘se não é somático, então é psi...’” (p.33). Dessa forma eu usualmente ouvia dos pacientes, 

em sua primeira entrevista, falas como: “agora só falta passar com você” e “o médico falou 

que tenho que passar com a psicóloga”. Não havia, no entanto, uma queixa por parte do 

                                                           
59 Ibidem, p. 3. RIGAMONTI, C. Intervenção da Psicologia com crianças surdas usuárias de implante 
coclear... 
60 CUNHA, M.C. Fonoaudiologia e Psicanálise: a fronteira como território. 2. ed. São Paulo: Plexus, 2001.  
61 Ressalto que a autora se refere aos sintomas de linguagem, mas acredito na possibilidade de ampliar essa 
percepção para o presente contexto. 
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paciente, ou ao menos uma apropriação do encaminhamento e da possibilidade de uma escuta 

diferente da até então vivida. Maud Mannoni 62 corrobora essa noção:  

“Raros são os casos que os pais aceitam de bom grado que seja dada uma 
dimensão psicanalítica a um problema que, para eles, só se deve resolver em 
nível prático: então, temos ou que negar que haja retardamento63, ou dar um 
remédio concreto (classe especial, operação64, medicamento) para vencer 
um mal muito preciso...” (p.12). 
 

Nota-se assim que o papel do psicólogo é problematizar a noção de implante coclear 

enquanto cura e explorar as condições do candidato e de sua família para receber o 

dispositivo. Conforme expus acima, a demanda familiar nesse ponto é muito mais objetiva: 

decisões, soluções, cirurgia; o que frequentemente posiciona o psicólogo como dissonante em 

relação ao resto da equipe e ao desejo imediato do paciente e/ou família. De forma a encerrar 

esse subcapítulo, gostaria de expor que, no contato com pais de crianças surdas que já fizeram 

a cirurgia, deparo-me com a importância do contato com o psicólogo prévio à cirurgia. Apesar 

de haver certo ressentimento direcionado a esse profissional (o psicólogo como única barreira 

entre a criança e a cirurgia), há também o reconhecimento da importância do contato com o 

profissional: “foi bom ter passado com o psicólogo, porque ele me falou que o implante não 

era um milagre”, “eu gostaria de ter passado com o psicólogo no momento do diagnóstico” e 

“eu não sabia que seria tão difícil, queria ter falado com um psicólogo” são vinhetas – 

retiradas dos grupos de pais- que reforçam o valor desse trabalho, cuja importância é 

ressaltada pela presente pesquisa, conforme veremos.  

 

2.1.4 Da cirurgia à (re)habilitação 

 

Com a finalização do processo de avaliação para o implante coclear (nas equipes que 

atuam no Sistema Único de Saúde) o paciente é aprovado para a cirurgia de inserção da parte 

                                                           
62 MANNONI, M. A criança retardada e a mãe. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 202 p. 
63 Apesar da autora referir-se aos casos de deficiência mental, a partir da minha experiência vejo a possibilidade 
de trazer essa noção para o presente contexto.  
64 Grifo meu. 
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interna do dispositivo. Dessa forma entende-se que o paciente está apto de acordo com as 

seguintes avaliações 65: 

- médica: levantamento de histórico médico, realização de exames de imagem, verificação de 

condições fisiológicas para realização da cirurgia; 

- fonoaudiológica: definição do tipo de perda auditiva e do ganho com aparelhos auditivos 

convencionais. Uma vez constatada a impossibilidade de acesso aos sons da fala através do 

aparelho, o paciente é considerado candidato para a cirurgia e o lado a ser implantado é 

indicado; 

- psicológica: manejo das expectativas em relação à cirurgia, orientações psicossociais, 

avaliação do desenvolvimento e cognição, observação quanto à motivação para aprendizagem 

pós cirúrgica e atenção a possíveis questões adicionais à surdez.  

- social (de acordo com os autores, ocorre em casos específicos): exploração da condição 

econômica e social devido à preocupação com os custos decorrentes da manutenção do 

dispositivo. 

 Após a cirurgia, o paciente passa um período próximo de 30 dias até a ativação do 

aparelho. A parte externa do dispositivo é, assim, colocada somente após esse período, 

marcando o momento em que o dispositivo é ligado e os eletrodos ativados. Os encontros 

subsequentes com o grupo de implante ficam, em sua maioria, restritos ao contato com a 

fonoaudióloga, responsável pelo mapeamento (do inglês: programming) do implante. O 

mapeamento consiste no aumento progressivo do acesso aos sons e no teste periódico da 

qualidade que o paciente refere em relação ao contato sonoro, podendo assim ser calibrado de 

diferentes formas. 

 A equipe fonoaudiológica preocupa-se também em garantir que o paciente tenha 

acesso e frequencia a uma terapia de (re) habilitação, onde deve aprender a discriminar os 

sons e, possivelmente, desenvolver a língua oral. Temos até aqui, portanto, a descrição de um 

longo caminho – que além de extenso aponta ainda para todo o processo de (re) habilitação. 

Posto que as condições necessárias até esse momento estejam garantidas, como explicar que o 

funcionamento mecânico do aparelho e a integridade física do usuário não garantem o sucesso 

do uso do dispositivo? Acredito que, a partir de uma ótica interdisciplinar, a Psicanálise pode 

                                                           
65 Ibidem, p 20. GOMEZ, M. V. S. G. et al. Critérios de seleção e avaliação médica e audiológica dos 
candidatos ao implante coclear... 
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ser convocada aqui a promover reflexões a respeito do desenvolvimento da fala em relação à 

perspectiva da aquisição de linguagem.  

Ressalto, contudo, algo que me chamou a atenção na leitura de um trabalho de 

Archbold e Wheeler66, trabalho esse que consiste num capítulo integrante do livro “The 

Oxford handbook of deaf studies, language and education – volume II”. Ao mencionarem um 

estudo67 no qual foi explorada a perspectiva dos pais em relação aos resultados de seus filhos 

com implante coclear, Archbold e Wheeler ressaltam uma parcela de 20% da população que 

não concorda que o progresso após a cirurgia superou as expectativas anteriores. Até esse 

ponto, há uma concordância com o que observo em meu trabalho: existe de fato cuidadores 

que, eventualmente, ousam68 falar a respeito da insatisfação em relação aos resultados do 

filho. Detive-me, no entanto, no momento posterior ao da mencionada pesquisa, quando as 

autoras refletem a respeito do motivo para tal insatisfação:  

“É válido explorar as razões para tal insatisfação. Pode ser que essas são 
crianças que têm outras dificuldades que foram ou não identificadas 
anteriormente à cirurgia de implante coclear, ou também podem ser crianças 
que vivenciaram dificuldades com a própria tecnologia” 69 (p.230).  
 

Minha surpresa frente aos motivos considerados por Archbold e Wheeler é uma 

vivência constante na leitura de trabalhos sobre os achados psicológicos, médicos e 

fonoaudiológicos relacionados ao implante coclear: raramente os fatores subjetivos são 

considerados, o que decorre na busca de explicação orgânica (“outras dificuldades”), 

tecnológica e/ou familiar, como observei ao longo de minha experiência (noção corroborada 

por Marzolla70).  

Tais pontuações me remetem a uma vivência no Espaço Escuta, quando uma 

cuidadora viveu um processo de ódio e frustração em relação ao implante coclear. Sua filha 

fora diagnosticada com uma má-formação coclear, o que implica em maior incerteza quanto 

aos resultados de estimulação do nervo auditivo. No momento posterior à cirurgia, todavia, a 

cuidadora foi informada sobre a total colocação dos eletrodos, o que – de acordo com ela - fez 

                                                           
66Ibidem, p. 12. ARCHBOLD, S.; WHEELER, A. Cochlear implants… 
67ARCHBOLD, S. et al. Outcomes from cochlear implantation for child and family: parental perspectives. 
Deafness and education international. v. 10. n.3, 2008. p 120-142. 
68 Refiro-me a uma ousadia por entender esse como um ato corajoso, levando em conta a existência de um forte 
discurso acerca das maravilhas e mudanças que o dispositivo promoveu na vida das famílias (independentemente 
dos resultados de fala e linguagem serem ou não positivos).  
69 Tradução livre minha. 
70 Ibidem, p. 18. MARZOLLA, A. C. Atendimento psicanalítico do paciente com surdez... 
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com que suas expectativas aumentassem em relação aos resultados de ganho auditivo (e 

consequentemente de aquisição da fala oral). Aproximadamente um ano após a ativação do 

implante coclear, essa mãe recebeu da fonoaudióloga responsável pela programação do 

dispositivo a notícia de que não se sabia ao certo o acesso da criança aos sons da fala, 

acarretando numa possível indicação à introdução da filha à LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais).  

Por meio da fala materna em entrevistas e no grupo de pais, nota-se a dificuldade no 

investimento e desinvestimento nas possibilidades da filha: inicialmente o diagnóstico da 

surdez, acrescido da informação sobre a má-formação e necessidade de adequação de 

expectativas quanto ao desenvolvimento de linguagem oral, seguido pela inserção total dos 

eletrodos – apontando para a reversão da possibilidade aventada anteriormente – e 

consequentemente o sutil encaminhamento para o uso de língua de sinais (possibilidade 

previamente descartada pela mãe, ao receber notícia do sucesso cirúrgico). Como resultado, o 

grupo conviveu com uma mãe frustrada e decepcionada, além de confusa quanto aos avanços 

tecnológicos.  

Eu poderia, no entanto, entender que a insatisfação se deve a questões tecnológicas ou 

orgânicas, conforme proposto por Archbold e Wheeler? Ou essa cuidadora fala de outra 

dimensão de questões, de um processo subjetivo marcado por investimentos libidinais (a 

antecipação da filha perfeita, a possibilidade da filha falante) e consequentes lutos (o 

diagnóstico de uma filha surda, a impossibilidade do acesso aos sons da fala)? Coloco essa 

reflexão como forma de introduzir o trabalho realizado no Programa Espaço Escuta, por 

acreditar que o nosso olhar volta-se mais frequentemente para as questões relativas à 

subjetividade das crianças e dos cuidadores.  De acordo com Cunha71 e Amoroso72 pode-se 

buscar a via de escuta do sujeito também no trabalho clínico fonoaudiológico: “Considerar a 

fala como o espaço do ‘não-previsto’73 implica se aproximar de questões que trazem a 

imprevisibilidade e a subjetividade” (p.21)74.  

Entendo a partir da minha experiência como psicóloga no Programa Espaço Escuta, 

que grande parte das famílias que chegam ao nosso serviço compartilham também da visão 

                                                           
71 Ibidem, p. 21. CUNHA, M.C. Fonoaudiologia e Psicanálise... 
72 Ibidem, p. 20. AMOROSO, M. R. M. Os sentidos do sintoma de linguagem na clínica fonoaudiológica...  
73 Termo usado por Lemos: LEMOS; C. T. G. Língua e discurso na teorização sobre aquisição de linguagem. 
Letras de Hoje. Porto Alegre, v. 30, n. 4, p. 9-29, 1995. 
74 Ibidem, p. 20. AMOROSO, M. R. M. Os sentidos do sintoma de linguagem na clínica fonoaudiológica... 
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tradicional veiculada nas áreas de Medicina e da Fonoaudiologia: a de restauração da perda 

auditiva e de normalização da criança. Tal noção é corroborada por Nembrini75: “Acreditamos 

que o conceito de saúde como absoluto tem a ver com as práticas rigidamente orientadas à 

normalização, advindas de um modelo clínico-patológico que busca corrigir ou compensar ‘a 

falta’” 76 (p.27). Ao abordar o mito da saúde perfeita enquanto mantenedor da atuação que 

visa à obturação da falta, Nembrini afirma:  

“O caráter normalizador da reabilitação da pessoa com surdez, a insistência 
em moldá-la ao modelo ouvinte e impor como meta primordial a habilitação 
da audição e da fala, como se isso fosse recobrar um caráter humano 
supostamente perdido, é uma tentativa de buscar a completude...” 77 (p.26). 
 

A proposta e a singularidade do nosso serviço, entretanto, residem na tentativa de 

produção de deslocamentos nessa noção, trazendo à cena a escuta dos sintomas além do 

visível e das falas além de sua concretude.  

 

2.2 Programa Espaço Escuta: onde escutar é mais do que ouvir 

 

O Programa Espaço Escuta é um projeto de Responsabilidade Social de uma empresa 

privada, a Politec Saúde. A empresa é responsável pela importação de uma marca de implante 

coclear, fabricado pela Cochlear Corporation. O dispositivo é importado para o Brasil há mais 

de dez anos pela mesma empresa, e seu Presidente sempre teve muito interesse e entusiasmo 

pelo produto e suas possibilidades, mantendo contato regular com profissionais que 

trabalhavam com os usuários do implante. O Programa é, portanto, a realização de um desejo 

antigo do Presidente da empresa, o da realização de um projeto social, articulado ao interesse 

que ele sempre teve pelo implante coclear. O motor para a concretização desse sonho foi a 

troca com os profissionais e a observação de que haveria maior necessidade de envolvimento 

da família para o sucesso dos resultados com o aparelho.  

Dessa forma, a criação do Programa Espaço Escuta teve incialmente como fonte o 

desejo de seu Presidente em desenvolver um local onde as crianças pudessem “conversar 

naturalmente enquanto pintavam as paredes”. Para além desse desejo, havia uma preocupação 

                                                           
75 NEMBRINI, S. El mito de la salud perfecta. In: LOPATÍN, S.  et al (org). Mitos en torno a la sordera: Una 
lectura desconstructiva. Buenos Aires: Lugar Editorial, 2009. 
76 Tradução livre minha. 
77 Idem. 
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manifestada pelos profissionais que trabalhavam diariamente com crianças usuárias de 

implante coclear: apesar do trabalho em fonoterapia e da frequência escolar, faltava 

orientação às famílias no que tange a estimulação da comunicação oral. Foi quando se 

detectou o envolvimento e o apoio às famílias enquanto possível intervenção facilitadora da 

aquisição da linguagem. O desenvolvimento do projeto, dessa forma, teve como objetivo 

preencher lacunas que víamos na atenção à família do usuário de implante coclear. Através de 

uma equipe composta por várias disciplinas, poderíamos ouvir as famílias de forma integral: 

social, psicológica e fonoaudiológica.  

Devo ressaltar, no entanto, que nos centros públicos de implante coclear, pelos quais 

as famílias passam antes e depois da cirurgia, há sempre uma equipe multidisciplinar, 

responsável pela avaliação e acompanhamento do usuário de implante coclear. E então nos 

perguntamos, considerando esse contexto, por que há ainda uma lacuna? O que o nosso 

trabalho poderia oferecer além do suporte dado pelas equipes de implante coclear? Com o 

tempo notamos que o diferencial do PEE estava na capacidade de escuta analítica da sua 

equipe. Nosso trabalho foi se delineando, cada vez mais, para a atenção da escuta da história 

das famílias recebidas e para o efeito dessas histórias no momento em que as recebíamos.  A 

Psicanálise, ciência com a qual todas as profissionais já tinham certa experiência (fosse ela de 

análise pessoal, estudos ou prática), passou a ser o ponto a partir do qual entendemos as 

famílias que participam do PEE.  

Benilton Bezerra Jr 78 fala sobre projetos sociais realizados atualmente que têm como 

objetivo a expansão da prática psicanalítica tradicional: “...têm em comum o fato de aceitarem 

o desafio de pôr à prova, e estender, a aplicação de conceitos e de instrumentos 

psicanalíticos na abordagem de múltiplos aspectos da experiência humana” (p.17). Bezerra 

Jr explora essa temática no livro “A Casa da Árvore: uma experiência inovadora na atenção à 

infância”, no qual vários autores falam sobre a experiência teórica e prática vivida nesse 

dispositivo: um serviço público voltado a famílias em contexto de exclusão e violência.  A 

Casa da Árvore, cuja história é contada no livro por Lulli Milman79, tem como inspiração 

primária a Maison Verte criada por Françoise Dolto. De acordo com Milman, é a ética 

proposta por Dolto o principal dispositivo a ser partilhado em outros serviços: “Uma ética 

                                                           
78 BEZERRA JR, B. Os desafio de um experimento. In: MILMAN, L. & BEZERRA JR, B. (orgs). A Casa da 
Árvore. Uma experiência inovadora na atenção à infância. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. 
79 MILMAN, L. Um pouco da história. In: MILMAN, L. & BEZERRA JR, B. (orgs). A Casa da Árvore. Uma 
experiência inovadora na atenção à infância. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. 
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(...) que parte do reconhecimento da criança como um sujeito desejante e um cidadão 

merecedor da verdade sobre suas origens, seus sentimentos, sua história”.80 (p. 37). Ainda 

sobre a Maison Verte, Milman81 fala que esse é um setting diferente do psicanalítico 

tradicional, onde o psicanalista fala:  

“Trata-se de um falar modesto, mas eficaz, que atua justamente no ponto de 
surdez dos pais em relação a seus filhos, e que se transforma, para a criança, 
num meio de encontrar um lugar entre os humanos, um lugar próprio, 
inspirado nos pais, mas ao mesmo tempo distinto deles” (p.36). 
 

A intervenção do nosso serviço, dessa forma, se dá na disponibilidade subjetiva e na 

sensibilidade de atentar para as questões psíquicas que são trazidas pelas famílias. Nessa 

perspectiva de trabalho, a aquisição de linguagem não é tomada puramente como resultado da 

estimulação auditiva e neurológica, mas também como parte de um processo complexo de 

operações psíquicas. Acredito ter, até esse momento do trabalho, elucidado o fato de que essas 

famílias dificilmente são escutadas a partir de suas subjetividades. Ao sintoma da surdez é 

proposta a cirurgia de implante coclear, e o seguimento do tratamento deve implicar na 

frequência à uma terapia fonoaudiológica e aos estímulos ambientais constantes da criança. O 

acompanhamento psicológico, se realizado antes da cirurgia, dificilmente se mantém no 

período pós cirúrgicos. Devo ressaltar que há um serviço público82 no Brasil cuja proposta é 

de acompanhamento sistemático dos pacientes. Nesse serviço a família tem contato com o 

setor de Psicologia todas as vezes que vai ao centro de implante, desde a avaliação cirúrgica 

até o acompanhamento para programações, etc. As famílias do Programa que frequentam esse 

serviço referem enorme importância no encontro com o psicólogo, alguém que as acompanha, 

ouve e orienta desde o início de sua história.  

Acredito, assim, que o Programa Espaço Escuta vem acrescer ao contexto do implante 

coclear a questão dos aspectos psíquicos enquanto constitutivos da linguagem oral. Em outras 

palavras, assim como o ouvido deve ter condições para receber o dispositivo, também a 

psique precisa de certo amadurecimento para que o som recebido organicamente possa ser 

apropriado, significado e, posteriormente, elaborado por meio da fala. A relevância de trazer 

                                                           
80 Ibidem, p. 27. MILMAN, L. Um pouco da história... 
81 Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP), localizado 
em Bauru. O Centro de Pesquisas Audiológicas (conhecido pelos usuários como “Centrinho”) integra esse 
hospital.  
82 Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP), localizado 
em Bauru. O Centro de Pesquisas Audiológicas (conhecido pelos usuários como “Centrinho”) integra esse 
hospital.  
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os cuidadores reside na importância fundamental reservada à relação entre casal parental (ou 

cuidadores) e bebê nas passagens da constituição psíquica: desde o início há um 

entrelaçamento que vai possibilitar a constituição das operações de identificação, separação, e 

da condição de ser desejante.  

Nesse subcapítulo explorarei as formas de funcionamento do Espaço Escuta, as 

atividades desenvolvidas no local, e os fundamentos teóricos que abarcam tais práticas. A 

temática dos resultados será discutida posteriormente, na exposição dos casos, e articulada à 

noção das possibilidades frente ao momento de constituição psíquica da criança. Não 

pretendo, entretanto, explorar a qualidade dos resultados - se bons ou ruins - , porque isto foge 

ao escopo do presente trabalho, e também por acreditar que essa noção deve ser 

cuidadosamente problematizada pelos profissionais que trabalham na áera e pelas famílias. 

Ocupo-me em minha prática, assim como no presente trabalho, em compreender a posição da 

criança na aquisição de linguagem, pensando em formas de intervenção que visem os aspectos 

psíquicos. 

O que fica muito claro para nós do Programa é que, muitas vezes, os resultados 

esperados após a cirurgia são de aquisição de fala oral, quando a proposta do implante coclear 

é proporcionar o acesso aos sons. Fala-se em “adequação das expectativas”, termo com o qual 

eu não me sinto confortável. Acredito que as expectativas são fundamentalmente 

inconscientes, não sendo assim possível falarmos em “adequação” 8384. Preocupo-me, 

portanto, em compreender os resultados quanto à forma de expressão que a criança encontra, 

de acordo com as operações psíquicas que foram possíveis para cada família e da forma 

singular como elas ocorreram em cada caso. Acredito ser nesse ponto que reside a função 

terapêutica do Programa.  

                                                           
83 Atento o leitor para a questão do discurso tradicional médico e  fonoaudiológico. O termo “adequação” aponta, 
novamente, para uma postura de referência entendida como “normal”.  
84 Ainda sobre a questão das expectativas em relação ao dispositivo e à atuação do psicólogo no momento pré 
cirúrgico, notei em meu trabalho grande diferença entre os pacientes que tiveram acompanhamento psicológico 
antes da cirurgia e os que não tiveram. Não me deterei nesse tema, mas a escuta anterior à colocação do 
dispositivo tem papel fundamental para que o paciente sinta-se ouvido, assistido e acompanhado nesse vínculo, 
que é muitas vezes retomado com grande disponibilidade emocional dos pacientes no período posterior à 
cirurgia. Ressalto que, na equipe de implante que integrei, meu trabalho era exclusivamente com adultos surdos.  
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2.2.1 A estrutura de muitas ideias 

 

O foco de exposição desse trabalho são os Projetos de Intervenção realizados no 

Programa Espaço Escuta, serviço do qual foram selecionados os casos aqui estudados e que 

embasam clinicamente as investigações teóricas realizadas por esta pesquisa. Acredito, 

portanto, ser fundamental explicar onde se inserem tais projetos e quais são as outras 

propostas que sustentam o trabalho realizado no serviço. 

Atualmente o Espaço é baseado em três grandes projetos: Acolhimento, Divulgação e 

Intervenção. Não explorarei nesse momento os Projetos de Intervenção, que serão 

amplamente trabalhados nos próximos subcapítulos. 

O termo “acolhimento” têm algumas definições no contexto do Programa Espaço 

Escuta. Falamos, sobretudo, em uma postura de acolhimento. Nessa primeira acepção 

enquadra-se a prática profissional cotidiana, tanto concreta como também subjetiva. No 

campo do fazer localizamos o Projeto de Acolhimento, através do qual disponibilizamos 

diariamente um técnico responsável por receber qualquer pessoa que chegue ao serviço. Dessa 

forma, há uma oferta constante de escuta e acolhimento aos que buscam o Programa.  

Desse projeto decorre a proposta de abertura ao público e de acessibilidade a um 

técnico no caso de dúvidas, necessidade de orientações, etc. Os usuários dos Projetos de 

Intervenção também se beneficiam dessa oferta, pois podem buscar o serviço em outros 

momentos, possivelmente trazendo questões mais específicas ou emergenciais. O Projeto de 

Acolhimento é assim caracterizado por visitas, independentemente de um agendamento 

prévio. Recebemos, por exemplo, visitas de famílias que têm interesse em participar dos 

Projetos de Intervenção e visitas de pessoas que desejam conhecer a proposta do local. Há 

também famílias que nos buscam com preocupações específicas, muitas vezes as quais 

podemos somente escutar e encaminhar para o centro de implante coclear.  

Naturalmente essa prática concreta reflete a subjetiva, em relação à postura de 

acolhimento adotada pelas profissionais cotidianamente. As falas trazidas são sempre 

escutadas e cuidadas, sendo elas colocadas na sala de espera, nas oficinas artesanais ou no 

grupo de pais. O cuidado do acolhimento refere-se, portanto, à escuta atenta que recolhe o que 

é falado como algo genuíno e carregado de significados singulares. 



 

31 

 

A incapacidade de atendermos a todas as demandas nos remete à preocupação com a 

rede de atendimentos e profissionais integrada pelos usuários, espaço no qual inserimos o 

Projeto de Divulgação. Dessa forma, visamos através desse projeto à troca com a sociedade 

em geral – tendo como foco as famílias de usuários de implante coclear e os profissionais que 

os atendem – com o objetivo de difundir informações sobre a surdez e o implante coclear. 

Diferentemente do Projeto de Acolhimento, o de Divulgação é realizado através de ações 

pontuais e programadas, destinadas a diferentes públicos.   

Trago como exemplo uma audiologista internacional que foi algumas vezes convidada 

a participar de ações do Projeto de Divulgação. Num primeiro momento, focamos na 

necessidade de diálogo com os profissionais que trabalham com as famílias do Programa. Na 

segunda visita, no entanto, organizamos um evento no qual essa audiologista falava 

diretamente com os usuários, o que teve grande repercussão para todos os participantes do 

serviço. Menciono, ainda, uma ação realizada na região nordeste, dessa forma não sendo 

restrita aos usuários do Programa. Nesse evento, organizamos palestras sobre estimulação de 

linguagem, manutenção do aparelho e outros temas para um público compostos por 

implantados, familiares, interessados no assunto, etc. Entendo, dessa forma, que os Projetos 

de Divulgação visam também difundir algumas posturas85 adotadas no Programa em outros 

meios.  

Entendo que todos os projetos realizados pelo Programa sejam permeados pelos 

nossos valores. Entretanto, o que situa os Projetos de Intervenção como objeto de estudo 

desse trabalho é sua potencialidade de acompanhamento e, portanto, aprofundamento do 

trabalho junto às famílias de usuários de implante coclear. Visando à ilustração dessa 

proposta, nos próximos subcapítulos explicarei nossas ações dentro desse projeto, desde o 

Processo de Acolhimento até nossas atividades realizadas semanalmente. 

 

2.2.2 Projetos de Intervenção 

 

Os Projetos de Intervenção do Programa Espaço Escuta são caracterizados pela 

proposta de intervenção sistemática e voltada tanto para o usuário de implante coclear como 

para seus cuidadores, sendo que ambos são considerados igualmente importantes no processo 

                                                           
85 Refiro-me às posturas de escuta das famílias e de estímulo da comunicação espontânea, por exemplo.  
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familiar de vivência da surdez e de opção pelo implante coclear. Dentro desses projetos o 

público é dividido de acordo com a faixa etária do participante usuário do aparelho. Temos 

assim, atualmente, o Projeto Escolares (voltado para crianças de 5 a 11 anos) e o Projeto Pré 

Escolares (que atende crianças de 2 até 5 anos). Oferecemos também, anualmente, o Curso de 

Verão86, voltado para famílias de crianças que moram fora da cidade de São Paulo. 

O Programa Espaço Escuta teve início em setembro de 2011 com os dois primeiros 

grupos de Intervenção de Escolares. Nesse momento atendíamos 11 famílias e iniciamos um 

projeto piloto, que tinha como objetivos principais a estimulação da comunicação oral das 

crianças tomando o grupo como espaço potencial para a comunicação espontânea e a escuta 

das vivências dos pais enquanto ferramenta de reflexão e de orientação em relação à 

estimulação da criança. Entendo que, inicialmente, tínhamos como foco principal o 

desenvolvimento de linguagem87. Tal percepção foi se moldando e, atualmente, o discurso da 

equipe é em torno da preocupação com a dinâmica familiar em geral. Uma mudança 

substancial ocorreu quando percebemos que há um motivo para que uma criança não fale e 

que, não raro, esse motivo não se restringe a questões concretas. 

Notamos então que nos encontrávamos frente a crianças que ainda tinham que 

construir um caminho até a linguagem. Havia também crianças que pareciam fechar-se 

propositalmente, talvez fazendo oposição a algo que era desejado por elas e para elas. A 

escuta subjetiva tanto das crianças como dos pais sempre foi fundamental no Programa, mas 

houve uma mudança qualitativa no que ouvíamos, ou seja, o caminho para a prioridade da 

escuta da subjetividade – iniciativa da equipe como um todo – foi algo construído 

cotidianamente, a partir da observação do que faltava a essas famílias.  

Desde seu início os Projetos de Intervenção Escolares e Pré Escolares têm a mesma 

logística de funcionamento. Os grupos têm duração semestral (com inicio em janeiro e 

agosto), período durante o qual os participantes frequentam o Programa semanalmente, 

durante duas horas e meia. Ressalto que nossos usuários são as famílias, entendendo dessa 

forma que ambos cuidador e criança devem participar assiduamente do projeto. Atualmente 

trabalhamos com quatro grupos desse tipo de projeto: dois grupos de Escolares e dois de Pré 

Escolares, e cada grupo têm no máximo dez famílias participantes.   

                                                           
86 Esse projeto é realizado durante 10 dias no mês de janeiro. O planejamento é semelhante ao dos Escolares e 
Pré Escolares, apesar do aprofundamento das questões não ser tão intenso devido ao tempo de duração do curso. 
87 Uso esse termo propositalmente, porque ainda não pensava na questão da aquisição de linguagem nesse 
momento. 
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O Planejamento dos grupos implica na organização de diferentes atividades para as 

crianças e para os pais e, uma vez ao mês, uma atividade coletiva com todos os participantes, 

chamada “Adulto Também Brinca”. Quando as atividades são realizadas separadamente, há 

uma rotina de divisão de três horários para as atividades. Os primeiros trinta minutos sempre 

são divididos entre Sala de Espera e Roda. A Sala de Espera tem duração de 15 minutos e seu 

objetivo é propiciar um primeiro momento de integração e de introdução às atividades que 

serão realizadas posteriormente. 

A atividade seguinte à Sala de Espera é, portanto, a Roda, que também tem duração de 

15 minutos. Nesse momento todos os participantes e membros da equipe fazem uma roda, 

cantam uma música e se sentam na roda, momento no qual nos saudamos. A Roda é adaptada 

conforme as habilidades dos grupos, apesar de manter sempre a proposta de dar boas vindas a 

todos e anteceder o momento de separação88 das famílias. 

Em geral, após a separação dos grupos as atividades das crianças são divididas em 

dois blocos, cuja diferença é marcada por um intervalo para o lanche coletivo. Também com 

os pais há proposta de duas atividades diferentes para esses 120 minutos. A primeira hora é 

reservada para uma apresentação ou oficina artesanal, enquanto a segunda hora é sempre o 

horário do grupo de pais. Quando há Adulto também brinca, contudo, nos 120 minutos 

seguintes à Sala de espera e à Roda a proposta é de trabalho conjunto de toda equipe e de 

adultos e crianças conjuntamente. Nesse momento é possível observar as dinâmicas intra e 

inter familiares e fazer pontuações relacionadas à forma de estimulação da comunicação ou 

das trocas entre os pais e as crianças.  

Recordo-me de uma semana cuja atividade proposta era uma colagem com fotos das 

famílias. O objetivo era que ambos cuidador e criança pudessem conjuntamente formar sua 

lembrança do trabalho no Espaço. Notamos, entretanto, que muitos cuidadores não permitiam 

que as crianças participassem dessa construção, focados exclusivamente na preocupação 

estética com o resultado final da produção. Nosso trabalho nesse momento visava abrir um 

                                                           
88 A separação frequentemente é um desafio para as famílias novas no Programa. A intervenção frente a essa 
dificuldade é discutida interdisciplinarmente de acordo com cada nova situação vivida. Não raro o PEE é o 
primeiro espaço de socialização da criança e, dessa forma, o primeiro local que convoca a separação para 
experimentação de algo novo e desconhecido. Por isso também, em nosso planejamento, reservamos as primeiras 
duas semanas de cada semestre para atividades conjuntas (Semanas de Integração), através das quais visamos 
integrar a equipe e as famílias entre si, permitindo uma familiarização inicial da criança ao ambiente. Tal 
atividade permite também que o próprio cuidador crie um vínculo com a equipe técnica, podendo assim confiar 
sua criança aos nossos cuidados durante o semestre.  
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espaço para que a criança pudesse também contribuir ativamente, participando da atividade e 

tendo como objetivo não só um resultado final bonito, mas fundamentalmente marcado pela 

vivência de fazer a lembrança numa relação de troca com o cuidador. 

Todas as experiências propostas têm, portanto, um objetivo junto aos usuários. Tal 

objetivo não é exclusivamente relacionado à linguagem, mas também à subjetividade e à 

reflexão das formas de relacionar-se, independentemente do tipo de grupo com o qual estamos 

trabalhando. Antes de me ater propriamente à especificação de cada atividade, ressalto que a 

equipe subdivide-se em dois setores. O Setor Psicossocial (Psicologia e Serviço Social) 

trabalha mais próximo aos pais, através das oficinas artesanais e do grupo de pais, enquanto o 

Setor de Linguagem tem foco no trabalho das oficinas de linguagem com as crianças 

(Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicologia). Saliento que tal postura não é 

cristalizada. Eu frequentemente participo das oficinas com as crianças, e entendo isso como 

fundamental em algumas intervenções no grupo de pais, por exemplo. As técnicas do Setor de 

Linguagem, da mesma forma, propõem atividades junto aos pais, principalmente em formato 

de apresentações ou vivências. Tal noção será mais bem explorada a seguir.  

 

2.2.3 Processo de acolhimento 

 

Encontramos aqui o termo “acolhimento” com outra definição – muito mais marcada 

pelo exercício prático. Enquanto o Projeto de Acolhimento é abrangente e constante no 

Programa, o Processo de Acolhimento caracteriza a entrada dos futuros usuários nos Projetos 

de Intervenção. Entendemos assim que a participação efetiva em tais projetos deve ser 

antecedida pelo conhecimento gradual do serviço, das atividades propostas e da equipe 

técnica. E é através desse processo que nós enquanto equipe conhecemos e criamos um 

primeiro vínculo com a família que fará parte dos próximos grupos.  

O processo de acolhimento engloba três momentos necessários para os futuros 

usuários dos Projetos de Intervenção: entrevista com a psicóloga, entrevista de acolhimento 

interdisciplinar89 e avaliação de linguagem. Esses atendimentos são realizados previamente à 

                                                           
89 Encontramos aqui o termo “acolhimento” em sua terceira definição dentro do PEE. Nessa forma, ele é 
praticado através de uma entrevista desenvolvida interdisciplinarmente, realizada por uma assistente social e 
uma fonoaudióloga.  
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entrada dos usuários e permitem que eles já tenham contato com a rotina do serviço, o que 

demonstra também a disponibilidade logística e subjetiva para posterior participação efetiva 

no Projeto de Intervenção. Ao final de um semestre iniciamos, assim, o processo de 

acolhimento com as famílias que virão a integrar os grupos no próximo semestre.  

A entrevista psicológica é realizada por um psicólogo e consiste numa entrevista 

baseada nas ideias de transferência, acolhimento e levantamento de expectativas. A 

transferência é, conforme proposto por Laplanche e Pontalis 90 “...o processo pelo qual os 

desejos inconscientes se atualizam sobre determinados objetos no quadro de um certo tipo de 

relação estabelecida com eles e, eminentemente, no quadro da relação analítica” (p.514). 

Espera-se que nesse primeiro contato o futuro usuário já tenha certo conteúdo transferencial 

em relação ao serviço, o que facilita o contato com o psicólogo e a exposição de conteúdos 

pessoais. Ressalto também que desde o início da entrevista é colocada a questão da 

confidencialidade entre cuidador e profissional, protegendo assim as informações trazidas e 

facilitando o aprofundamento das temas, possivelmente por meio da confiança no vínculo que 

é formado.  

A entrevista psicológica é comumente vista pelos cuidadores como uma avaliação de 

suas decisões e comportamentos em relação aos filhos. Por esse motivo a postura de 

acolhimento é essencial, considerado que são cuidadores já bastante marcados pela 

problemática da culpa91. O psicólogo recebe as famílias como qualquer outro profissional, e o 

que marca sua intervenção é a forma de escuta do conteúdo que lhe é trazido. 

O disparador da entrevista é uma pergunta sobre as expectativas em relação ao 

Programa Espaço Escuta e um convite para que os entrevistados92 falem livremente sobre as 

questões que eles julgarem importantes de serem trazidas. Acredito ser fundamental ressaltar 

que o objetivo não é de levantar metas a serem atingidas, mas sim de poder explicitar – tanto 

                                                           
90 LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J. B. Vocabulário de Psicanálise. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.  
91 Tal problemática é frequentemente observada em entrevistas cujo motivo de busca pelo serviço é de “fazer 
tudo o que puder pela criança”.  
92 Coloco no plural porque convidamos o pai e mãe para essa entrevista. Em geral notamos que há esforço 
familiar para que ambos estejam presentes ao menos nesse momento. Quando tal configuração é possível, o 
trabalho junto à família fica enriquecido, considerando que é possível também observar a dinâmica do casal 
parental. Sobre a importância do cuidador que frequenta o PEE, permito-me ressaltar a enorme diferença 
qualitativa de nosso trabalho quando as crianças são acompanhadas pelos avós, por exemplo. Necessariamente 
vemos nosso trabalho dificultado por não estarmos lidando com os pais, apesar de compreendermos o papel do 
círculo familiar ampliado e da necessidade de um local de apoio emocional também para os outros cuidadores da 
criança. 
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para o candidato como também para a equipe – o que aquela família vem buscar no serviço. 

Já me encontrei frente a pais cuja expectativa era em relação à “voz”. Na entrevista é possível 

levantar qual o significado da “voz” (nesse caso o cuidador se referia à fala) e os efeitos da 

falta dessa “voz” na mãe, suas preocupações e suas formas de lidar com a filha surda. Tomo a 

fala de Dâmaris Campos Teixeira e Angela Rezende Vorcaro 93 , em artigo sobre a temática 

do acolhimento: “... as entrevistas de acolhimento têm como objetivos esclarecer o serviço ao 

solicitante (...) seu principal mote é localizar a singularidade e a especificidade da demanda, 

por meio da implicação do sujeito na mesma” (p.282).  

Procura-se, dessa forma, explorar o motivo que leva o cuidador a buscar o Programa e 

desenvolvê-lo para que o cuidador possa de alguma forma apropriar-se da queixa que o 

motiva a buscar o serviço. Isso é possível também através do que é livremente trazido 

posteriormente ao longo da entrevista. A forma de trazer as vivências do diagnóstico, da 

decisão pelo implante coclear ou mesmo da gestação da criança dizem respeito à posição 

simbólica dos membros da família e permite ao psicólogo ter uma primeira impressão dos 

futuros usuários e das potencialidades de intervenção. Eventualmente a entrevista é também 

um campo de possibilidade de questionamentos e pontuações que têm efeito de intervenção 

para os entrevistados, o que pode mobilizar questões a serem trazidas futuramente no grupo 

de pais. 

A entrevista de acolhimento interdisciplinar difere da psicológica por ter caráter mais 

concreto, visando levantar dados familiares e relacionados ao tratamento da criança. Ela é 

realizada por duas profissionais por englobar aspectos sociais, fonoaudiológicos e de 

desenvolvimento, essenciais também para o trabalho posterior com os usuários. Entendemos 

assim que devemos também estar apropriadas da história dessa família, do estilo de vida e da 

forma como essas informações são trazidas. Isso permite a compreensão da trajetória vivida, 

que implica nas questões trazidas na atualidade. Não raro os dados coletados nessa entrevista 

nos permitem fazer hipóteses de conduta junto às famílias. Notamos, por exemplo, que as 

famílias que demoraram mais para buscar o tratamento encontravam-se mais fragilizadas em 

relação à confirmação do diagnóstico. Isso explica por que alguns pais têm certeza da surdez 

num curto intervalo de tempo, enquanto outros demoram meses – às vezes anos – para 

                                                           
93 TEIXEIRA, D.C; VORCARO, A. R. Acolhimento em clínica-escola: o tratamento da queixa. Revista Saúde e 
Pesquisa, Maringá, v. 2, n. 2, p. 281-286, mai./ago. 2009. Disponível em: < 
http://www.cesumar.br/pesquisa/periodicos/index.php/saudpesq/article/view/1174/793>. Acesso em 13 Nov. 
2013. 



 

37 

 

certificarem-se de tal informação. Essa demora diz respeito ao tempo subjetivo de cada um, o 

qual deve também ser respeitado no contexto do Programa. Da mesma forma, não podemos 

concluir que os pais que buscam o tratamento com mais eficiência lidaram melhor com a 

notícia da surdez, pois o que notamos é que frequentemente tal atitude revela uma tentativa de 

tamponar a falta e o sofrimento gerados pelo diagnóstico da surdez por meio de uma solução 

que é vista como mágica.  

Os dados sociais e fonoaudiológicos também são fundamentais para pensarmos nas 

expectativas da equipe e nas possibilidades de trabalho com as famílias. O fato de uma 

criança ser recém implantada ou já usar o aparelho há anos, de ter ganho auditivo com o uso 

do aparelho auditivo ou não, e o tempo de terapia de (re)habilitação fonoaudiológica nos 

dizem o que está dentro do esperado e o que deve suscitar maior observação. Saliento que não 

nos prendemos a tais informações, possibilitando a atualização dessas impressões no trabalho 

semanal com as famílias. Isso nos permite a circulação constante das informações sobre as 

famílias, o que implica numa conduta flexível, construída a partir do que é observado e 

trazido pelos usuários. 

O terceiro procedimento do Processo de Acolhimento é a avaliação fonoaudiológica94. 

Tal prática tem por objetivo levantar as habilidades já adquiridas pela criança e seus 

principais pontos de dificuldade. Junto à gestão do projeto, essa avaliação tem também como 

função ser um balizador em relação à nossa intervenção, considerando que ela é sempre 

realizada no início e no final do semestre de participação. Entendo que as informações 

coletadas são o que mais nos aproximam de resultados concretos de linguagem. Acredito ser 

fundamental pontuar que não usamos esses dados para observar a evolução das crianças: 

contrariamente, essa evolução é discutida mais amplamente do ponto de vista subjetivo e do 

que a criança pôde adquirir. 

Os testes escolhidos para composição dessa avaliação visam, dessa forma, uma 

demarcação concreta dos resultados observados ao longo do semestre de participação no 

serviço e os principais pontos de conduta de estimulação de linguagem da criança. Não são 

estabelecidas metas terapêuticas, o que caracterizaria um trabalho de terapia, mas são 

                                                           
94 Não me deterei em especificar os testes utilizados. Para o leitor interessado em obter mais informações, coloco 
aqui o material aplicado nesse momento: testes de percepção de fala (detecção e percepção dos sons do LING), 
Protocolo de Observação Comportamento (PROC) (Zorzi e Hage, 2004), Escalas IT-MAIS (Castisquini, 1998) e 
MUSS (Nascimento, 1997) e Reynell Development Language Scale (RDLS) – Escala de Compreensão 
(Fortunato, 2003; Fortunato-Queiroz, 2004).  
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circunscritas as habilidades demonstradas pelas crianças e então discutidas as formas de 

potencialização de tais habilidades e de desenvolvimento dos aspectos deficitários para o 

usuário de implante coclear. Coloco, ainda, que dois dos procedimentos implicam na 

participação dos adultos: o PROC por meio da observação da forma de brincar e o IT-MAIS/ 

MUSS aborda as percepções dos cuidadores em relação às crianças. 

Acreditamos que após o Processo de Acolhimento temos informações suficientes para 

pensarmos na forma de abordar a família em cada modalidade específica proposta pelo 

Programa Espaço Escuta. Os dados coletados pelos profissionais são trazidos para reunião e 

discutidos, momento no qual pensamos em condutas, grupo a serem inseridos e também 

designamos um técnico de referência95. O caso de cada família é retomado conforme 

necessidade ao longo do semestre e, necessariamente, ao final do semestre, quando o técnico 

de referência traça os norteadores a serem abordados na Devolutiva e os traz para uma nova 

discussão em equipe.  

 

2.2.4 Proposta com os cuidadores 

 

Conforme expliquei anteriormente, o trabalho juntos aos cuidadores é realizado pelos 

profissionais do Setor Psicossocial. Explicarei aqui de que forma tal trabalho é realizado e em 

quais momentos específicos há interface com o Setor de Linguagem na intervenção com os 

adultos. É primordial ressaltar que a ideia do trabalho realizado com os pais ser tão importante 

quanto o realizado com as crianças foi algo adquirido e construído pela equipe. Acredito que a 

constatação dessa noção ocorreu no momento em que percebemos que nosso objetivo não é o 

desenvolvimento da linguagem oral, mas sim a promoção de aquisições concretas e subjetivas 

que permitam que uma criança possa se comunicar com a família e com o mundo ao seu 

redor.  

As modalidades de atividades para os cuidadores têm origem na nossa experiência 

prévia com as famílias de usuários de implante coclear. Acreditávamos que o espaço coletivo 

seria terapêutico em si, considerando que o Programa é a primeira proposta de trabalho que 

                                                           
95 Entendemos no PEE que o técnico de referência é o responsável, dentro do serviço, pela família. Por esse 
motivo as famílias são distribuídas por afinidade e escolha de cada profissional. Ressalto que os usuários não são 
informados de quem é seu técnico, mas que esse profissional é responsável por acompanhar a família durante sua 
participação, trazendo para a equipe questões a serem repensadas, dificuldades vividas, etc. 
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convida as famílias a conviverem semanalmente. Freud fala sobre o poder da identificação 

com o social em sua produção “Psicologia das massas e análise do eu”. De acordo com o 

autor:  

“...a identificação é a mais primordial forma de ligação afetiva a um objeto 
(...) ela pode surgir a qualquer nova percepção de algo em comum que não é 
objeto dos instintos sexuais. Quanto mais significativo esse algo em comum, 
mais bem-sucedida será essa identificação parcial, correspondendo assim ao 
início de uma nova ligação” 96(p. 64-65) 
 

Entendo que, no Espaço Escuta, o grupo social pode ter dois efeitos identificáveis 

sobre as experiências que essas famílias viveram até o momento em que chegam. Um 

primeiro efeito diz respeito ao convívio social em que pais e crianças se propõem a integrar: o 

de um grupo como eles, que experimentou a mesma vivência de formas singulares. 

Decorrente desse efeito há a possibilidade de identificação com o sofrimento do outro e de 

elaboração das diferentes formas de lidar com a situação vivida. Ao proporcionar um espaço 

de reflexão para os pais, entendo que podemos promover deslocamentos de certezas 

depositadas na criança a partir do diagnóstico: “ele não irá falar”, por exemplo. E também, ao 

propor uma rede de apoio profissional e emocional, entendo que podemos intervir no papel do 

círculo social de inserção do sujeito e de sua família. 

Desde o início do Programa até o presente momento, são oferecidos quatro tipos de 

atividades diferentes para os cuidadores: apresentação, oficina artesanal, grupo de pais e 

Adulto também brinca. À última atividade será reservado um espaço específico no último 

subcapítulo, então nesse momento tratarei de desenvolver as outras modalidades. 

As apresentações e oficinas artesanais são atividades propostas sempre no primeiro 

horário da visita semanal (logo após a Roda). São momentos que exigem maior disposição e 

atenção, por convocarem os adultos a uma postura ativa de participação. Ambas as 

modalidades de trabalho passaram por algumas transformações ao longo desses dois anos, 

mas eu as apresentarei da forma como elas são realizadas atualmente. Pontuo que as 

alterações são sempre discutidas em equipe e sua sugestão tem como fonte a preocupação em 

fazer algo que faça sentido e que atinja os cuidadores de forma mais ampla e contextualizada. 

As oficinas artesanais foram concebidas e propostas com o objetivo de ser uma 

ocasião de descontração e relaxamento dos pais. Acreditamos, portanto, que o público que 

                                                           
96  FREUD, S. Psicologia das massas e análise do eu e outros textos (1920-1923). Tradução de Paulo César de 
Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. v. 15. 
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atendemos dificilmente tem um momento de lazer e de contato intra e interpessoal através de 

uma atividade manual. O espaço para a construção de produções artesanais tem então o 

propósito de estimular a conscientização sobre as capacidades e habilidades dos cuidadores e 

permitir que eles tenham um momento cuja única preocupação – se houver - seja em relação à 

conclusão do projeto de uma determinada oficina. 

As oficinas são distribuídas no planejamento em alternância com as apresentações e 

são realizadas por uma assistente social. Na organização final, temos um período médio de 

duas a três semanas de intervalo entre uma oficina e outra. As atividades realizadas nas 

oficinas têm caráter semelhante e relacionado às atividades feitas com as crianças: há um 

tema que é desenvolvido ao longo do semestre, para que o processo de construção artesanal 

possa ser apropriado e internalizado pelos cuidadores. Dessa forma, o trabalho é realizado 

através de etapas conectadas entre si, resultando num produção final de cada cuidador. Tomo 

como exemplo o abajur construído ao longo de um semestre: na primeira semana, os 

cuidadores foram convocados a levarem todo o material necessário (incluindo material para 

instalação elétrica, que seria orientada pela assistente social). A atividade foi introduzida e 

explicada com ênfase na noção de processo e de apropriação do trabalho que seria realizado, e 

o abajur foi decorado com temática do fundo do mar, que era o tema do semestre – tanto para 

os pais, como para as crianças. 

Ressalto que a profissional responsável pela coordenação dessas atividades deve ter 

uma escuta e observação sensíveis em relação às produções e falas dos pais. Não raro eles 

trazem questões exclusivamente no momento de oficina97, e apesar de não haver espaço para 

o aprofundamento devido de alguns conteúdos, tudo o que é trazido é cuidadosamente 

guardado e dividido na equipe durante as discussões. Esse formato de espaço difere da Sala de 

espero pela presença de um profissional exclusivo para os adultos e das apresentações pela 

possibilidade de conversa livre entre os participantes. 

As apresentações são realizadas em outro formato por terem como objetivo a instrução 

dos pais sobre temas relacionados à surdez, linguagem, implante coclear, desenvolvimento, 

entre outros. É nesse momento que convocamos as profissionais do Setor de Linguagem, que 

                                                           
97 Isso aponta para um efeito que não havíamos previsto: conforme observação da assistente social, a oficina se 
configura como o único momento de conversa livre informal, um possível motivo para que informações não 
mencionadas em outros contextos apareçam. Entendemos, inclusive, que alguns dos conteúdos são trazidos nesse 
momento justamente por não haver a implicação de que eles sejam aprofundados. 
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têm então a função de passar de forma didática informações necessárias para os cuidadores, 

fazendo com que eles se sintam fortalecidos em sua função parental. Apesar de levantarmos 

temáticas que consideramos interessantes de conhecimento e apropriação dos cuidadores, há 

esforço para ouvir o que é demandado pelos próprios usuários para o desenvolvimento das 

apresentações. Uma apresentação necessária em todos os semestres, por exemplo, tem como 

coordenadores funcionários da assistência técnica da Politec Saúde, responsáveis pelo serviço 

de manutenção dos aparelhos. Nesse momento os pais trazem inúmeras dúvidas em relação ao 

manuseio, limpeza e manutenção do implante, independentemente se estão no primeiro ou no 

quarto semestre de participação no Espaço Escuta. 

Entendo que a apresentação é a atividade mais concretamente informativa do Projeto 

de Intervenção. Pontuo, entretanto, que tal constatação não implica nessa ser a única atividade 

de caráter informativo. Pelo contrário, estamos constantemente fazendo pontuações e 

orientações no contato com as famílias, o que faz com que às apresentações seja reservada 

somente a noção de formalidade do conhecimento que é passado. Durante as apresentações, 

portanto, convocamos os pais a participarem constantemente, considerando que a interação 

permite uma construção de conhecimento ativa por parte dos participantes, algo que é 

incentivado no Programa em todas as suas modalidades de intervenção.  

A segunda atividade do dia, o grupo de pais, é realizada semanalmente98 e tem duração 

aproximada de 60 minutos. Desde o início do Programa, esse grupo é coordenado por uma 

psicóloga e uma assistente social99. Acredito que o papel de co-coordenação do grupo de pais 

do PEE possa ser exercido por um profissional da área da saúde que tenha algum contato com 

a Psicanálise e que tenha uma escuta para as questões subjetivas que são trazidas. A partir da 

minha experiência, devo admitir que frequentemente somos convocadas a responder a 

perguntas concretas trazidas pelos pais, e o discernimento entre o que pode ser respondido e o 

que deve ser explorado é um exercício constante. Entendo, por exemplo, que se o assunto 

inicial de um grupo for o uso do aparelho e a duração das baterias, podemos responder a 

dúvidas concretas cujas respostas conhecemos. Se estivermos no meio de um assunto 

                                                           
98 Com exceção dos dias de atividade Adulto também brinca 
99 Desde seu início, eu fui a única psicóloga registrada do Programa. Em relação ao Serviço Social nós temos 
duas profissionais, uma que integra a equipe técnica e uma responsável pela parte de secretariado do serviço, não 
participando das atividades de intervenção. Saliento que desde nosso segundo semestre temos participação de 
estagiários do curso de Estágio Básico I e II do Curso de Psicologia da Faculdade de Ciência Humanas da PUC-
SP. Há total abertura para pontuações dos estagiários e sua contribuição é fundamental para as discussões após 
as atividades realizadas semanalmente e, posteriormente, para as discussões das Devolutivas.  
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relacionado à satisfação dos pais em relação aos resultados, por outro lado, e formos 

questionadas sobre a “normalidade” dos resultados de uma criança ou a porcentagem de 

sucesso de crianças que implantam com determinada idade, possivelmente temos um ponto de 

desenvolvimento e exploração em direção ao significado de tais indagações. O grupo de pais 

do PEE é, portanto, mais um espaço de desenvolvimento de perguntas do que de oferta de 

respostas, e isso é algo que deve ser incorporado pelos seus coordenadores.  

O contrato do grupo é feito na primeira semana e ressalta a confidencialidade e o 

caráter fechado do grupo, considerando que visamos aprofundar os conteúdos trazidos e 

reforçar a rede de apoio formada entre os membros participantes. Definimos o dispositivo 

grupal do PEE como um grupo de reflexão, conforme proposto por Kordon e Edelman100:  

“...o grupo de reflexão favorece a elaboração de vivências subjetivas, da 
fantasmática e de sua relação com as significações e os sentidos sociais. É 
um espaço de palavra que permite dar sentido singular e coletivo ao trauma 
vivido, ajudando o sujeito a compreender o que vive, a descobrir o sentido as 
emoções, afetos e pensamentos, a responder e a abrir interrogantes, e a 
diminuir seu sofrimento. Ajudando o sujeito a encontrar o que tem em 
comum e  que o diferencia dos outros” 101(p.71). 
 

O objetivo do grupo de pais é, assim, abrir um espaço de troca livre e de escuta dos 

conteúdos trazidos. Não há qualquer tipo de direcionamento dos temas por parte do psicólogo, 

que fica responsável pela mediação das falas e pelas intervenções, essas que visam sempre à 

reflexão e ao aprofundamento dos pontos trazidos. Trago aqui a contribuição de Marzolla e 

Passos102, cuja forma de trabalho eu compartilho:  

“...são marcadas tanto as angústias, os sentimentos e as ideias que os unem, 
quanto os aspectos em que se discriminam: modos diferentes de lidar com 
uma mesma questão, dificuldades específicas de cada pessoa, bem como a 
forma peculiar de aproveitamento, enfim, de transformação” (p.248). 
 

Saliento que o grupo é uma atividade obrigatória para os participantes do Programa, o 

que implica que alguns participantes participem de forma limitada, por não terem o desejo de 

desenvolver intensamente questões pessoais. Marzolla103, em sua experiência com grupo de 

                                                           
100 KORDON, D;  EDELMAN, L. Grupos de reflexión para la elaboración de situaciones traumáticas. In: 
KORDON, D; EDELMAN, L. (orgs). Trabajando en y con grupos. Vínculo y herramientas. Buenos Aires: 
Psicolibro Ediciones. 2011. 
101 Tradução minha. 
102 MARZOLLA, A. C.; PASSOS, M. C. A clinica com grupos: a psicanálise e a fonoaudiologia. In: PAVONE, 
S; RAFAELI, Y. M. (orgs). Audição, voz e linguagem. A clínica e o sujeito. São Paulo: Cortez. 2005. 
103 Ibidem, p 42. MARZOLLA, A. C.; PASSOS, M. C. A clinica com grupos... 
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pais, optou por uma fazer uma entrevista inicial com os interessados em participar do grupo, 

visando estabelecer uma transferência e também observar se há implicação materna na queixa 

trazida em relação ao filho. Acredito que a entrevista inicial realizada com o psicólogo tem 

essa função no Programa. Notamos então que, mesmo as pessoas que não participam 

ativamente do grupo, se beneficiam da experiência desse espaço de troca e reflexão e, muitas 

vezes, levam consigo novos questionamentos, não necessariamente expressos durante o 

grupo104.  

Notamos que a possibilidade de problematizar pontos colocados como certos e de 

refletir com um grupo a respeito de novas possibilidades tem um efeito fundamental nos 

cuidadores. Acrescento, ainda, que há efeito também no fato deles serem considerados, aqui 

no PEE, como adultos - homem, mulher, profissional- além de pais, mães, avós de uma 

criança surda, conforme corroborado por Marzolla105. Por esse motivo a temática da surdez 

pode ou não ser abordada. O fato é que os grupos circulam por temas variados, desde as 

relações familiares até as questões relacionadas às crianças, o que permite que eles possam 

enxergar melhor suas próprias queixas, eventualmente apropriando-se delas, podendo 

inclusive levar ao levantamento da demanda para a busca de uma terapia pessoal.  

Não pretendo me deter aqui nas especificidades de cada grupo, até porque com nossa 

experiência observamos que a dinâmica grupal muda com a simples entrada ou saída de um 

membro. Os cuidados com o relacionamento grupal partem da necessidade de uma 

consonância mínima entre os participantes. Digo isso pois notamos que grupos com 

dificuldades interpessoais internas facilmente são mobilizados pela resistência, dificultando 

que os participantes possam trazer pontos que os deixam envergonhados ou culpados, por 

exemplo. A possibilidade de julgamento por parte de outro participante é um fator inibitório 

fortíssimo, o que pode mudar a dinâmica de um grupo ao longo de todo um semestre.  

 

 

 

                                                           
104 Tal retorno é mencionado com frequência durante a devolutiva, na qual o usuário está num espaço mais 
reservado. 
105 Ibidem, p. 18. MARZOLLA, A. C. Atendimento psicanalítico do paciente com surdez... 
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2.2.5 Proposta com as crianças 

 

 O trabalho realizado com as crianças que participam dos Projetos de Intervenção do 

Programa Espaço Escuta tem como base fundamental a noção do brincar enquanto atividade 

estruturante do ser humano. Essa noção não se restringe somente ao âmbito da constituição 

psíquica, mas abrange também a preocupação com a aquisição da comunicação, da 

motricidade e das habilidades cognitivas e sociais. Acreditamos, portanto, que a promoção de 

brincadeiras coletivas tem o efeito de contextualizar vivências e permite que, através dos 

significados dados singularmente pelas crianças, a comunicação possa ser estabelecida de 

uma forma espontânea e natural pelos participantes.  

 Destaco aqui o fazer do psicólogo nas atividades, a fim de estabelecer um recorte 

específico para o presente trabalho. Apesar de colocar-se na atividade com os outros 

profissionais, o psicólogo tem, nesse momento, o olhar voltado para a subjetividade das 

produções das crianças, sejam elas manifestadas individualmente ou no coletivo. Disso 

decorre que, por vezes, o psicólogo se situe especificamente com uma única criança ao longo 

de toda a atividade, principalmente quando essa criança tem uma questão subjetiva que 

dificulta sua participação nas propostas grupais. O papel do psicólogo reside, assim, em 

formar uma primeira relação com a criança dentro do grupo, que vise à posterior inserção da 

criança ao social. Refiro-me aqui, portanto, às crianças cuja inserção na linguagem demonstra 

especificidades que nos levam a pensar em casos de psicose infantil e autismo, conforme será 

problematizado nos casos de Saulo e Simone, no capítulo cinco. 

 Junto às crianças com linguagem oral fluente e/ou em aquisição, a intervenção do 

psicólogo surge no sentido de facilitar ou, frequentemente, interpretar as produções das 

crianças. Aqui notamos questões variadas, que podemos trabalhar dentro do grupo ou pensar 

em posterior encaminhamento, dependendo da forma como tais questões podem interferir nas 

relações da criança. Muitas vezes, no momento da devolutiva, apontamos para os cuidadores 

as questões que observamos nas crianças, o que tem o efeito de promover reflexão a respeito 

do que a criança quer dizer com determinada produção. De forma geral, tanto os casos 

citados anteriormente – de entraves no processo de constituição psíquica – como nesses 

últimos, há uma preocupação da equipe de pensar em formas de abordar os pontos mostrados 

pelas crianças, os quais muitas vezes não são notados pelos pais. Ressalto que trabalhamos 

com uma população já fragilizada frente ao diagnóstico da deficiência auditiva – sendo 
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necessário muito cuidado para exploração de outras questões que a criança possa vir a 

mostrar. Acredito que um momento potente para tal intervenção é o Adulto Também Brinca, 

atividade que será explorada a seguir. 

 

2.2.6 Adulto também brinca 

 

 O Adulto também brinca é realizado aproximadamente a cada quatro semanas, e tem 

como objetivo convocar os adultos a participarem de atividades junto às crianças. Nesse 

momento a equipe tem oportunidade de observar as relações estabelecidas dentro das famílias 

e entre as famílias, constituindo-se assim numa oportunidade de intervenção a partir das 

observações in loco.  

 Conforme pontuei anteriormente, esse é um momento muito rico porque podemos 

observar como os pais reagem frente a certas produções das crianças, se as notam e se 

mobilizam. Também em relação à criança, podemos compreender, junto aos cuidadores, quais 

são as situações que disparam determinadas produções ou como a forma de relacionamento 

pode mudar ou não na presença dos adultos. Não raro, em atividades em que há um pai 

participando, notamos que algumas crianças aproximam-se ou afastam-se notavelmente dessa 

figura masculina, por exemplo.  

 Um aspecto interessante, portanto, é observar de que forma os cuidadores brincam 

com as suas crianças, se dão espaço para a manifestação espontânea do pequeno durante as 

atividades, se permitem que a criança encontre suas próprias soluções, se reconhecem nas 

produções algo singular e genuíno da criança, independentemente do certo ou errado. Essa 

observação é, para nós profissionais, mais uma fonte para pensarmos nas direções da 

intervenção. Uma grande potencialidade é a do apontamento da situação relacional no 

momento mesmo em que ela ocorre, o que podemos fazer em formato de pergunta, de 

exclamação ou de uma reação normal de surpresa ao que, para os cuidadores, é uma situação 

já natural. 

 No Adulto Também Brinca buscamos também alinhar os conteúdos que foram 

trabalhados com os usuários até o momento da atividade. Dessa forma, podemos notar como 

os pais têm sido capazes de desenvolver as ideias propostas no PEE em suas casas e como têm 

conseguido promover momentos de troca afetiva com o filho, trocas essas que entendemos 
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como fundamentais para a linguagem. Entendemos que esses cuidadores frequentemente têm 

dificuldade em responder às orientações profissionais de brincar com o filho. No Espaço 

Escuta, entretanto, temos uma concepção diferente de “estímulo”. Como propõe Alfredo 

Jerusalinsky106, nós também entendemos que o desenvolvimento não é resultado de estímulos 

ambientais que evocam respostas automáticas e naturais nas crianças, ou seja: 

“O outro não é um estímulo nem um estimulante, mas a instância que, desde 
seu olhar, organiza na criança sua auto-imagem corporal e, desde seu 
discurso, recorta no olho, na boca, em cada ‘buraco’ da criança, a sombra de 
um objeto inexistente que, por isso, será incessantemente buscado” (p.98).  
 

Ressalto, porém, que a forma como o outro fará os recortes no corpo da criança está 

estruturalmente ligada à forma de relação estabelecida com o bebê, da forma como casal 

parental desejou essa criança e como a recebeu quando ela veio ao mundo. Encontramo-nos 

aqui, contudo, frente a uma situação peculiar, na qual muito cedo nessa relação é colocada a 

variável do diagnóstico da surdez profunda.   

 No presente capítulo explorei, portanto, a trajetória vivida pelas famílias em seu 

processo de diagnóstico da surdez e de opção pelo implante coclear para que o filho possa ter 

acesso aos sons e, potencialmente, falar. Acredito ter ressaltado a responsabilidade dos 

profissionais que acompanham a família nesse caminho, colocando o implante coclear como 

possibilidade e não como certeza de que a criança irá falar. Ao falar sobre o Espaço Escuta, 

começo a introduzir a importância de considerar a relação entre criança e casal parental no 

processo de aquisição de linguagem, esse que é entendido na Psicanálise como processo 

também de constituição psíquica. Ao incluir o processo de subjetivação como variável 

fundamental para pensar nos resultados possíveis com o implante coclear, debruço-me sobre a 

importâncias de determinadas operações psíquicas para a possibilidade de aquisição de 

linguagem, tema que será explorado no próximo capítulo.  

 

 

 

 

                                                           
106

 Ibidem, p. 4. JERUSALINSKY, A. Psicanálise e desenvolvimento infantil... 
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3. A constituição psíquica e a aquisição de linguagem, para além dos sons da fala 

 

No presente capítulo proponho-me a explorar conceitos psicanalíticos relativos à 

constituição psíquica. De forma a introduzir tal construção, trabalharei conceitos da 

Psicanálise que permitam o entendimento da concepção de sujeito: função materna, função 

paterna e brincar. Essa exposição encontra sua importância na relevância do processo de 

constituição subjetiva para a aquisição de linguagem. Dessa forma, entendo que para chegar à 

condição de sujeito falante, o bebê deve passar por determinadas operações psíquicas. 

Introduzo, assim, à questão da aquisição de linguagem com o implante coclear, a 

problematização dos resultados enquanto consequência exclusiva dos estímulos orgânicos e 

ambientais. Nas palavras de Vorcaro107:  

“Considerar a constituição do sujeito numa trama confeccionada na lógica da 
efetuação da função da fala no campo da linguagem abre as 
descontinuidades encobertas pela concepção de desenvolvimento, que 
explica o sujeito pela evolução de um sistema de necessidades, num corpo 
que tenderia à cumulação adaptativa” (p.59). 
 

Dessa forma, a noção de desenvolvimento enquanto a passagem por etapas de 

aquisições funcionais é aqui problematizada, por meio do aporte da noção de constituição 

psíquica. O que a Psicanálise preconiza a respeito dessa questão é a importância fundamental 

de certas operações psíquicas concomitantes à maturação orgânica como condição para que a 

criança se aproprie da resposta que dá aos estímulos, que possa significa-los de forma 

singular. 

Entendo que aqui cabe uma breve discussão acerca do estímulo ambiental, o qual é tão 

fundamentalmente tomado quando se fala em “desenvolvimento de linguagem”108. Se a 

Psicanálise propõe a ligação intrínseca entre a constituição psíquica e o desenvolvimento de 

funções motoras e sensoriais, ela também se ocupa em problematizar a questão da 

estimulação ambiental como facilitadora de aquisições instrumentais. Nas palavras de 

Jerusalinsky, J109:  

                                                           
107 Ibidem, p. 5.  VORCARO, A. M. R. A criança na clínica psicanalítica... 
108 Falo “desenvolvimento de linguagem” por esse ser um termo amplamente usado no meio da surdez e do 
implante coclear, além de estar frequentemente associado à quantidade de estímulos auditivos ofertados à criança 
surda. Em outras palavras, existe a noção de que a mãe deve falar o máximo possível para que a criança possa 
aprender a falar. 
109 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
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“Se a intervenção opera a partir de um puro estímulo sensorial que se dirige 
ao órgão e o interesse recai pura e simplesmente na resposta de tal órgão, o 
que fica fora de cena é a possibilidade de apropriação que um bebê possa 
chegar a fazer deste funcionamento...” (p.62).  
 

A autora explica a necessidade de que o estímulo seja dirigido a um ser suposto, 

investido do desejo parental e de expectativas de possibilidade. Mas o investimento parental, a 

saber, inconsciente, relaciona-se a operações psíquicas, e não somente à oferta de estímulos 

que visem ao funcionamento de um órgão sensorial. 

A preocupação em abordar a temática do implante coclear nesse contexto diz respeito, 

portanto, à especificidade dos resultados observados após a cirurgia. Conforme já foi aqui 

exposto, o dispositivo proporciona para a criança o acesso aos sons da fala, o que propiciaria 

que a criança pudesse desenvolver a linguagem oral. O que se observa, no entanto, apesar das 

condições semelhantes de idade no momento da cirurgia, técnicas de habilitação auditiva e 

quantidade de estímulos ambientais, é uma extensa gama de possibilidades de resultados, 

desde o fechamento auditivo total (apesar do uso do dispositivo) até uma aquisição de 

linguagem oral fluente. 

Essa é uma questão amplamente explorada e estudada por todas as áreas de saber que 

trabalham com o dispositivo, que os leva à seguinte pergunta: por que os resultados não são 

sempre os mesmos? Ou ainda: por que os resultados não são sempre, minimamente, bons? 

Entretanto, acredito que os estudiosos da Psicanálise colocariam aqui outras questões. Antes 

disso, nos perguntamos: qual é a posição dessa criança no desejo dos pais? Como foi a reação 

ao diagnóstico? Em que momento e por qual motivo optou-se pelo implante coclear como 

tratamento? A questão dos resultados para nós é estruturalmente ligada à forma como essa 

criança pôde viver processos fundamentais da aquisição de linguagem, os quais serão 

definidos e retratados nos casos desse estudo por meio da contribuição de Franklin 

Goldgrub110 em sua produção “A Máquina do Fantasma: aquisição de linguagem e 

constituição do sujeito”.  A partir da conceituação de autismo e esquizofrenia infantil 

postulados pelo autor, os quais estão respectivamente associados às operações de 

identificação e separação, traçarei aqui um caminho de constituição psíquica necessário para o 

acesso à condição de ser falante, esse que independe da condição orgânica de acesso aos sons 

ambientais. Dessa forma  

                                                           
110 Ibidem, p. 3. GOLDGRUB, F. A máquina do fantasma... 
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“Não se trata de aprendizagem, trata-se de identificação àquele de veicula o 
funcionamento da língua (o Outro). Este processo instaura a consciência de 
si e o discurso próprio, a partir daqueles que narcisicamente idealizam e 
projetam expectativas nos filhos. O ingresso no universo linguístico não é 
tomado como um procedimento de assimilação de informações, e sim como 
uma transformação radical que toma o adulto como modelo” (Peron111, p. 
252).  
 

Ressalto aqui, no entanto, que não nego a contribuição das ciências da Medicina e da 

Fonoaudiologia, conforme inclusive nos alerta Jerusalinsky, J, em seu livro “Enquanto o 

futuro não vem: a Psicanálise na clínica interdisciplinar com bebês”:  

“O estabelecimento do real é um passo fundamental no tratamento. Mas 
devemos estar atentos e também intervir com os danos imaginários e efeitos 
simbólicos detonados no discurso parental e produção do bebê a partir do 
diagnóstico precoce de uma patologia” (p.128).  
 

A questão que introduzo, portanto, à temática do implante coclear, é a forma como as 

funções materna e paterna e o brincar são constituídos quando há o diagnóstico da surdez. 

Dessa forma, preocupo-me aqui em entrelaçar as operações psíquicas que levam o infans à 

posição de ser desejante ao tema da surdez e da forma como, na relação entre o casal parental 

e a criança, podem haver entraves que – apesar do uso do implante coclear – dificultam a 

aquisição de linguagem.  

Acredito, assim, ser uma responsabilidade do psicanalista a sustentação da existência 

de um diagnóstico real e, ao mesmo tempo, a provocação de furos nas certezas a respeito de 

um destino que é selado no momento em que tal informe é dado. Se por um lado o 

diagnóstico permite um plano de tratamento orgânico, por outro ele cristaliza verdades e afeta 

os pais em relação ao seu saber inconsciente – das funções materna e paterna – acerca do 

filho:  

“Em relação à demanda parental de uma resposta sobre o futuro de um bebê 
que é dirigida ao clínico em estimulação precoce, os efeitos mais 
interessantes não se produzem nem quando o clínico se situa em posição de 
obturá-la, nem quando se situa em posição de esquivá-la, mas justamente 
quando se situa de modo a pôr esta demanda a trabalhar” (Jerusalinsky, J. 
p.129)112.  

 

                                                           
111 PÉRON, P. Psicologia Revista. Revista da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde: A aquisição de 
linguagem na perspectiva psicanalítica. v. 21, nº2, 2012. Disponível 
em:<http://revistas.pucsp.br/index.php/psicorevista/article/view/15137/12517>. Acesso em: 12 Nov 2013  
112 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
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Compartilho a posição da autora no que tange o trabalho do psicanalista, e transponho-

o para o meu contexto profissional. O psicólogo deve estar ciente dos limites e 

potencialidades da criança – inclusive para poder auxiliar os pais a “...armar a borda entre a 

limitação real que a patologia impõe ao bebê e as suas próprias fantasias.” (p.129). 

Devemos saber em que momento a criança passou pela cirurgia, quantos anos tinha, se ela 

passou por terapia fonoaudiológica, se foi possível a inserção de todos os eletrodos durante a 

cirurgia, se ela tem alguma condição orgânica que a impeça de obter o melhor da estimulação 

eletrofisiológica. Mas não devemos, de forma alguma, nos ater exclusivamente a essas 

informações, mas principalmente aos efeitos que elas têm sobre os pais e aos significados que 

eles conferem a tais informações.  

A questão mesma dos resultados varia de forma significativa de acordo com os pais. 

Ser fluente e desenvolto na linguagem oral não necessariamente é uma expectativa de todos 

os que optam pelo implante coclear. Muitas vezes nos encontramos, enquanto profissionais, 

sustentando que a criança tem uma potencialidade que a mãe não pode ver, porque a partir do 

momento do diagnóstico cessou de criar expectativas em relação ao seu bebê. Há também 

crianças desenvoltas, capazes de compreender linguagem incidental, fazer piadas e cantar, por 

exemplo, que são intensamente criticadas e exigidas pelos pais, exigidas de coisas que não 

fariam nem se fosse ouvintes, nem, inclusive, se tivessem um ano a mais de idade.  

Entendo, portanto que a significação do diagnóstico e a percepção acerca dos 

resultados são singulares. Nesse trabalho proponho que a forma de apropriação do diagnóstico 

e do impacto desse sobre as funções materna e paterna têm estreita ligação com os resultados 

de linguagem da criança. À questão da constituição psíquica e da aquisição de linguagem 

propostas pela Psicanálise, adiciono nesse estudo as especificidades da surdez e do implante 

coclear na busca de traçar um conjunto de caminhos peculiares aos personagens envolvidos 

nessa trama. Dessa forma irei, nesse capítulo, começar tal discussão a partir dos conceitos 

psicanalíticos que permitam a compreensão da constituição psíquica. 

 

3.1 Antes da linguagem, a comunicação 

 

Antes do aprofundamento nos conceitos psicanalíticos que embasam o processo de 

aquisição de linguagem, permito-me apontar para minha hipótese prévia ao início desse 
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trabalho, referente à falta de estímulo auditivo verbal enquanto consequência de resultados 

pobres com o implante coclear. Notavelmente atravessada pela questão da Fonoaudiologia, 

pensei que seria possível compreender alguns tipos de resultados através da ótica da falta de 

estímulos ambientais. Fui inicialmente atraída pelo caso de Simone e, por meio das leituras e 

reflexões sobre os usuários do PEE, notei que mesmo a falta de estímulos – ou seu 

empobrecimento – tem forte relação com questões psíquicas e com o investimento parental. 

De fato, Goldgrub, em “A Máquina do Fantasma”, dedica-se a uma revisão bibliográfica 

sobre a aquisição de comunicação gestual em primatas. Os achados do autor voltam-se, 

principalmente, para as anedotas reveladas pelos pesquisadores responsáveis pelos trabalhos: 

são anedotas referentes a comportamentos passados entre os animais (por exemplo arrumar a 

cama) e à possibilidade de “...construções ternárias rudimentares (sujeito-verbo-objeto) 

(p.333). De acordo com o autor:  

“Do ponto de vista semântico e pragmático, a transmissão de informações 
com base num código comum aos interlocutores, ou seja, a comunicação, 
fica plenamente assegurada pelas modalidades especular e complementar 
dos processos dialógicos” (p.320)113.  
 

Goldgrub aponta, então, para a possibilidade de comunicação, e a seguir problematiza 

a caracterização da linguagem, cuja definição deve abarcar tanto o nível fonológico quanto o 

discursivo.  

A questão dos primatas interessa ao tema da aquisição de linguagem justamente pelo 

fato do investimento libidinal dos pesquisadores ter possibilitado a captura dos animais na 

especularidade: “Essa seria a posição seguinte ao rompimento da relação de simbiose, a qual 

representa ‘o grau zero’ da identidade” (p.333). O estágio posterior é impedido, entretanto, 

pela impossibilidade dos cuidadores/ pesquisadores de depositarem nos animais um projeto 

narcísico:  

“... o projeto de ‘humanização’ se detém aí; não há ingresso no linguístico 
(ou simbólico) propriamente dito, para o que seria necessário algo da ordem 
de um projeto narcísico por parte dos ‘pais adotivos’” (p.334).114  
 

Acredito, entretanto, que a parte mais intrigante diz respeito à fundamentação de 

Goldgrub para o impedimento da operação mencionada:  

                                                           
113 Ibidem, p. 3. GOLDGRUB, F. A máquina do fantasma... 
114 Idem 
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“Enfim, se as consequências desse estado de coisas são impressionantes, 
ainda assim não se revelam suficientes para burlar a barreira narcísica. Há 
um momento em que os pesquisadores, de uma forma ou outra, se dão conta 
que estão humanizando seus primatas e se tornam sensíveis às respectivas 
implicações” (p.335).115  
 

Tais achados tiveram um papel fundamental na minha compreensão da aquisição de 

linguagem, principalmente no que concerne à potencialidade dos processos de alienação e 

identificação, como também quanto ao narcisismo parental. A partir das interpretações de 

Goldgrub sobre a comunicação dos primatas, pode-se compreender a função vital da 

libidinização e do investimento narcísico – esse que pode revestir-se da estimulação auditivo-

oral em momentos práticos – no processo de aquisição de linguagem. Acredito que esses 

experimentos tiveram uma importância particular para minha compreensão do tema, 

principalmente, pela contraposição entre comunicação e linguagem. Entendo, assim, que uma 

criança em quem reconhecemos traços psicóticos ou autísticos pode ter sinais de contato e 

comunicação interpessoal, cada qual à sua forma, mas isso não implica a inserção no mundo 

simbólico da linguagem e, portanto, a possibilidade de posicionamento enquanto ser falante.  

 

3.2 Da aquisição de linguagem 

 

De acordo com a Psicanálise, o caminho para aquisição de linguagem da criança 

surda não difere daquele traçado pelas crianças ouvintes, por constituir-se como uma etapa da 

estruturação subjetiva e por não depender exclusivamente do estímulo auditivo para 

acontecer, mas sim – e fundamentalmente – de operações psíquicas engendradas nas teias 

relacionais da criança. Dessa forma, o discurso materno encontra caminhos de incidência no 

psiquismo da criança surda, assim como no psiquismo de qualquer criança, possibilitando que 

o bebê constitua-se como sujeito psíquico mesmo que não fale, pois sua inserção no mundo 

simbólico da linguagem não fica impedida devido à surdez e é mais ampla do que sua 

condição de falar pela voz. 

Goldgrub desenvolve essa ideia da seguinte forma:  

 

                                                           
115 Ibidem, p. 3. GOLDGRUB, F. A máquina do fantasma... 
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“... o significante emerge por uma via diferente; sua aparição dar-se-ia pelo 
sistema de significações inerentes às manifestações do universo familiar – 
relações interpessoais, padrões, atitudes, utilização de objetos que 
representam elementos articulados no interior de um sistema, isto é, 
subsistemas.” (p.273)116 
 

O autor refere-se à imersão no universo singular familiar no qual a criança está 

inserida desde sua concepção. Assim como percebe seu próprio lugar nessa família e no 

discurso desejante, a criança apreende o subsistema no qual se encontra, como também sua 

colocação em relação a outros subsistemas. Goldgrub explica ser essa experiência infantil 

dentro do universo familiar uma “estrutura linguística subjacente” (Goldgrub, p. 273) à 

linguagem como dimensão simbólica. A experiência infantil que permite à criança o acesso ao 

conhecimento e, portanto à posição de sujeito desejante, é relativa a hábitos, normas e 

costumes da cultura onde ela está inserida, assim como a compreensão quanto à sua própria 

posição na família. Diaz117 explica essa vivência da seguinte forma:  

 
“Assim a criança é introduzida na linguagem pelo Outro118 Primordial a 
partir de certos significantes primordiais que serão os encarregados de lhe 
dar um lugar no mundo (...) mais do que aprender a falar, o sujeito se 
constitui como efeito da linguagem enquanto é falado pelo Outro”. (p. 89). 
 

 A aquisição de linguagem está, então, intrincada à noção de constituição de sujeito e 

das operações psíquicas que levam a essa, mais do que à possibilidade de acesso aos sons 

propriamente dita. A seguir, me deterei nas etapas do processo de subjetivação e nas 

especificidades de cada um desses momentos. 

 

3.3 Da identificação 

 

Goldgrub afirma que a condição de ascensão à posição de sujeito e a inserção no 

mundo da linguagem estão garantidas, mesmo para o sujeito surdo, considerando também que 

seu lugar seja antecipado no discurso familiar e social mesmo antes de seu nascimento. De 

acordo com o autor: “A eficácia da aquisição de linguagem dependeria do que a Psicanálise 

                                                           
116

 Ibidem, p. 3. GOLDGRUB, F. A máquina do fantasma... 
117 DIAZ, E. El sujeto sordo en el lenguaje: algunas consideraciones sobre el bilingüismo. Buenos Aires: Irojo 
Editores, 2005, p.89 
118 Entende-se aqui Outro a partir da seguinte definição: “Termo utilizado por Jacques Lacan para designar um 
lugar simbólico – o significante, a lei, a linguagem, o inconsciente (...) que determina o sujeito, ora de maneira 
externa a ele, ora de maneira intra-subjetiva em sua relação com o desejo” (Roudinesco e Plon, 1998, p.558). 
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descreve mediante a noção de ‘identificação’” (p.266-267). Goldgrub explica ser a 

identificação, nos termos psicanalíticos, “a presença de outro humano enquanto protagonista 

de uma relação desejante que o institui como portador de expectativas inconscientes” 

(p.267). Essa é uma relação única, cuja peculiaridade se deve ao sujeito não falante (a criança) 

ser tomado como parte integrante da própria identidade dos pais. Jerusalinsky, J. explica tal 

relação da seguinte forma:  

“Assim, a constituição do Eu se dá pela alienação do bebê a esta imagem que 
o Outro encarnado lhe apresenta como sendo a dele (do bebê) (...) Tal 
imagem é um reflexo do espelho constituído pelo investimento do 
narcisismo materno no bebê, e efeito da antecipação imaginária que a mãe 
produz e sustenta para o bebê.” 119(p. 120).  
 

Sigal120 fala sobre o estádio do espelho como parte do processo de identificação. O 

olhar materno antecipa a criança enquanto ser unificado corporeamente:  

“...a identificação com a imagem do corpo refletida no espelho tem efeitos 
psíquicos (...) no estádio do espelho há registro psíquico da imagem 
unificadora, da integração da imagem de si, que atuará como formadora, 
como constituinte do que está por vir.” (p.169).  
 

O processo de identificação, portanto, diz respeito às expectativas inconscientes 

trazidas pelos pais e sua incidência sobre o bebê. É, no entanto, na presença da castração no 

discurso familiar que esse movimento se faz possível: enquanto castrada, a mãe é sujeito 

desejante e pode então dar ao filho o lugar de falo imaginário, pode creditar a ele a 

possibilidade de realização de seus próprios projetos pessoais. Creio ser importante trabalhar 

aqui o conceito de identificação e seus desdobramentos uma vez que ela tem o papel de 

permitir que a criança, enquanto investimento de projetos e expectativas do outro com quem 

se relaciona, possa chegar à condição de falante. Entendo, assim, que a incapacidade de 

atribuir à criança expectativas, e, portanto barrar-lhe o discurso, pode prejudicar a criança no 

caminho de sua constituição enquanto ser desejante. Aponto tal possibilidade levando em 

consideração a dificuldade de direcionar a um bebê surdo um discurso quando, na fantasia 

materna, essa fala não encontra em destinatário devido à ausência da função sensorial. A 

matriz simbólica tem aqui papel fundamental, por representar esse investimento inicial do 

Outro primordial em relação à criança. Jerusalinsky, A121 ressalta a importância não só da 

                                                           
119 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
120 SIGAL, A. M.. Escritos metapsicológicos e clínicos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2009. 
121Ibidem, p. 6. JERUSALINSKY, A. Para compreender a criança... 
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mãe, mas principalmente do efeito da dupla parental em relação à matriz simbólica: “O Outro 

primordial é o efeito fantasmático que essa união entre pai e mãe produz no plano psíquico, 

não é a pessoa...” (p.72). Jerusalinsky, J corrobora essa noção ao explicar que a função 

materna se dá também em referência à função paterna:  

“A função paterna marca o atravessamento de uma legalidade no exercício 
da maternidade – dado que o bebê não pode ficar situado como um simples 
objeto de satisfação da mãe, ele tem que responder ao sobrenome que 
carrega, que o situa em família, em uma cultura.” (p.121). 
 

A matriz simbólica diz respeito à “...nomeação, designação e reconhecimento 

simbólico que o Outro primordial faz do bebê, lhe dizendo, diante dessa imagem alheia, ‘sim, 

esse é você, meu filho’” (Jerusalinsky, A. p.120-121). Dessa forma, tal matriz depende tanto 

da antecipação da criança no desejo dos pais, como também da inserção dessa criança no 

universo familiar como parte integrante desse e, finalmente, de seu reconhecimento enquanto 

parte constitutiva dessa história. De acordo com Julieta Jerusalinsky:  

“...o lugar do filho se constitui para os pais inconscientemente como uma 
possibilidade narcísica de transmissão de seus próprios ideais, e é justamente 
esse ponto de endereçamento de uma criança ao ideal-de-eu parental que 
pode ser flanqueado diante do precoce diagnóstico ou levantamento de 
suspeita de uma patologia”122 (p. 117).  
 

Goldgrub123 afirma ser através da história familiar e, portanto dos códigos nos quais 

a família está inserida, que a inserção no mundo simbólico da linguagem é possível. Moro124 

explica essa questão da seguinte forma: “A própria história da criança tem início nesse 

enredo familiar que passa de geração para geração, ser incluído nesta ordem de filiação 

permite à criança esboçar um primeiro capítulo de sua história” (p.57). Desse modo uma 

mãe incapaz de enxergar em seu filho a possibilidade de sujeito pertencente ao mundo 

simbólico da linguagem, impede-o de ter acesso a sua própria história. (Solé).125 A matriz 

simbólica oferecida pelo Outro primordial é o que permite tanto a formação do Eu ideal como 

do Ideal de Eu: é inicialmente através dessa relação que a criança adentra no complexo de 

                                                           
122 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
123 Ibidem, p. 3. GOLDGRUB, F. A máquina do fantasma... 
124 MORO, J. A. L. Um menino e seu corpo: a constituição psíquica do eu. 112 f Dissertação (Mestrado em 
Psicologia Clínica). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo São Paulo, 2008. 
125 SOLÉ, M. C. P. O sujeito surdo e a Psicanálise. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005, 184 p.  
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Édipo, e é tendo-a interditada pela cultura que sai do complexo, podendo ser tão e somente o 

Ideal de Eu, um ser de falta (Sigal126). 

Dessa forma, a surdez não deve ser tomada como uma condição que impossibilita o 

acesso ao mundo simbólico da linguagem. Ao considerar essa inserção como fundamental 

para a ascensão à posição de sujeito, entendo que apesar de sua deficiência a criança surda 

tem condições de estabelecer-se enquanto sujeito autônomo, possuidora de desejos próprios. 

Para isso é necessário que os pais possam antecipar a criança em seu discurso e depositar nela 

expectativas, essas que serão sempre decorrentes da história de vida dos próprios pais e suas 

dimensões inconscientes. Há, no entanto, peculiaridades nesse processo quando, no momento 

do nascimento ou muito cedo na vida da criança, os pais se deparam com o diagnóstico da 

surdez. A reação ao diagnóstico pode mudar a forma como os pais veem seu filho, certamente 

trazendo consequências para essa criança:  

“Por isso, quando, pela presença de um problema de desenvolvimento, um 
bebê está situado como incapaz de vir a encarnar em seu corpo a promessa 
de realização dos ideais-do-eu e de reflete o brilho fálico (...) os pais também 
padecem os efeitos de destituição de suas funções” (Jerusalinsky, J. 
p.121).127 
 

Ainda em relação à identificação, Goldgrub aponta para a função materna enquanto 

objetivante e para a função paterna enquanto subjetivante de tal processo. De forma a 

compreender essa noção, me aprofundarei agora na especificação dessas funções. 

De acordo com Goldgrub  

“... Lacan caracteriza o desejo materno pela busca de um objeto absoluto que 
preencha uma falta no nível do ser. Esse é o lugar que o bebê viria a ocupar. 
O estádio do espelho mostraria a culminação do primeiro avatar do desejo na 
forma de uma identificação fálica. O sujeito é o falo, ou seja, aquele que 
preenche uma falta constitutiva. A intervenção do terceiro, na forma da 
linguagem, que representa a lei, efetua a separação dos protagonistas da 
relação fálica, extinguindo a complementaridade” (p.368).128  
 

Goldgrub aponta também para a importância de entender “função materna” e 

“função paterna” como conceitos mais amplos, não necessariamente restritos às figuras do pai 

                                                           
126 Ibidem, p. 54. SIGAL, A. M.. Escritos metapsicológicos e clínicos 
127 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
128 Ibidem, p. 3. GOLDGRUB, F. A máquina do fantasma... 
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e da mãe129. Nesse sentido, entendemos que o olhar materno não precisa necessariamente vir 

da mãe, mas resguardar a função objetivante em relação ao infans e, da mesma forma, a 

função paterna seria subjetivante por representar a lei e a interdição. O bebê deve, dessa 

forma, antes ser objeto de investimento, objeto de antecipação:  

“Nos cuidados maternantes, o agente de linguagem traça uma cartografia130, 
mapeando – ao percorrer, distinguir, organizar e historiar – o organismo e 
seus orifícios. Nessa composição de um tecido significante, o corpo do ser é 
libidinizado: o gozo do fluxo vital é, assim, subtraído ao ser vivo, na 
necessária submissão ao esquadrinhamento da linguagem, que faz deste ser 
um sujeito” (Campanário, p.77)131.  
 

A função materna é assim responsável pela instauração do circuito pulsional na 

criança, a partir do momento da erogeneização das funções orgânicas, tornando-as também 

simbólicas e portanto parte do corpo simbólico do bebê, transbordando o funcionamento da 

função132: “A antecipação imaginária de um corpo, de um Eu do bebê, dá lugar à antecipação 

funcional pela qual os pais, ao antecipar realizações instrumentais do bebê, introduzem 

ofertas e demandas propiciadoras de tais realizações” (p.160). Tal engodo é, portanto, 

necessário para a constituição psíquica do bebê, porém até certo ponto, no qual deve incidir a 

função paterna. Deter-me-ei agora, portanto, em especificar as funções materna e paterna, 

assim como a importância do brincar enquanto constitutivo do sujeito. 

 

3.4 Do olhar materno, o desejo 

 

O que é, portanto, esse olhar materno, cujos efeitos são tão importantes para a 

constituição psíquica do sujeito? Detenho-me aqui, necessariamente, no conceito de estádio 

do espelho proposto por Lacan, considerando ser nesse momento o olhar materno de vital 

importância para o advento da criança enquanto sujeito desejante. Dor133 define esse momento 

                                                           
129 Também a partir da contribuição de Goldgrub, ressalto que quando usar os termos “materno” ou “paterno”, 
faço-o mais em referência a essas funções de objetivação e subjetivação do que em relação às pessoas 
propriamente ditas. De acordo com o autor: “’Função materna’ e ‘função paterna’ são denominações marcadas 
por um empirismo despistador. Ganhariam em precisão se fossem substituídas por conceitos capazes de uma 
descrição mais rigorosa e abstrata, como ‘campo desejante’ e ‘campo normativo’” (p.350). 
130 Nota da autora: termo de Alfredo Jerusalinsky 
131 Ibidem, p. 8. CAMPANÁRIO, I. S. Espelho, espelho meu... 
132 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
133 DOR, J. Introdução à leitura de Lacan: o inconsciente estruturado como linguagem. Porto Alegre: Artmed, 
1989. 
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como aquele o qual “ordena-se essencialmente a partir de uma experiência de identificação 

fundamental, durante a qual a criança faz a conquista da imagem de seu próprio corpo” 

(p.79). A metáfora do espelho se concretiza no olhar materno, esse o qual servirá de suporte 

para a integração do corpo da criança.  

Deve-se compreender, portanto, que o olhar materno é o primeiro espelho no qual o 

bebê vê sua imagem refletida, por meio da ilusão antecipadora, a qual será responsável pelo 

processo de unificação da imagem corporal. Ao diferenciar o olhar da visão, Laznik134 afirma:  

“O olhar se opõe à visão em sua relação à noção de presença. Esta presença 
pode ser-me significada pelos dois globos oculares em minha direção, caso 
em que o olho seria mais o signo de um investimento libidinal do que o 
órgão responsável pela visão (...) A ausência supõe então uma presença 
original que só adquire sentido por estar relacionada ao ser olhado. Penso 
que o eu e o corpo são produzidos pelo que eu chamo aqui de olhar.” (p.40).  
 

Entende-se então que o olhar é o sentido da visão investido libidinalmente, de forma 

que se torna símbolo de presença e ausência no registro do bebê. O olhar investido da mãe, 

dessa forma, significa para ele o ser olhado – a partir de um lugar desejante – tornando-se 

uma operação psíquica estrutural: “...esta unidade, esta imagem corporal originária, só pode 

se formar no olhar do Outro. Mas para isso é preciso que o aparelho psíquico da mãe seja 

capaz da ilusão antecipadora...” (p.45). Exige-se, portanto, que ali onde há somente um bebê, 

seja possível depositarem-se expectativas e desejos, que introduzam o bebê na linhagem 

familiar e que sirvam de matriz simbólica para o processo de constituição do sujeito. Olha-se, 

assim, para além do bebê, a ilusão de todos os retornos narcísicos que ele trará para os pais. 

Sigal135 afirma que  

“O caso não é tanto se olhar no espelho. A questão é se olhar em um espelho 
no qual essa imagem será sustentada pela mirada do Outro, primeiro Outro 
simbólico que é a mãe. A matriz simbólica parte do desejo da mãe (...) (a 
criança seria) o falo imaginário que completaria a mãe, desde o que a ela 
(mãe) lhe falta, se submetida à castração...” (p.165). 
 

A integração corporal ocorre, portanto, através da antecipação materna, e dos 

próprios desejos desse Outro em relação à criança. Dessa forma, a imagem na qual a criança 

se vê não corresponde à sua imagem real, mas sim à imagem que a mãe, em seus desejos e 

fantasias, tem de seu filho. Sigal desenvolve essa noção da seguinte forma: “O eu é efeito de 

                                                           
134 Ibidem, p. 6. LAZNIK, M. Os efeitos da palavra sobre o olhar dos pais... 
135 Ibidem, p. 54. SIGAL, A. M.. Escritos metapsicológicos e clínicos... 
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uma imagem, efeito psíquico de uma imagem virtual de si, que ‘o’ produz...” (p.160).  Tal 

efeito é, então, possível a partir da castração materna e, assim, da possibilidade de 

investimento no bebê enquanto objeto fálico: 

“Essa matriz simbólica é o desejo da mãe, a castração da mãe que dá ao filho 
o lugar privilegiado de falo. Não existindo essa matriz, a criança não poderá 
se constituir como eu por muito que depare com sua imagem no espelho. É o 
caso das chamadas psicoses infantis e do autismo” (Sigal, p.173) 
 

O olhar materno será, portanto, responsável também pela instauração do desejo na 

própria criança, pois ao entender a mãe como sujeito castrado, e assim faltante, a criança 

busca completar o vazio deixado na mãe pela sua própria castração. Nesse momento, pode-se 

dizer que o desejo da criança, e do sujeito que ela será, é o desejo do Outro, pois a criança 

demanda ser desejada. De acordo com Fink136:  

“Na separação, o sujeito tenta preencher a falta do Outro materno-
demonstrado pelas várias manifestações de seu desejo por algo mais- com 
sua própria falta a ser, seu self ou ser ainda não existente. O sujeito tenta 
desenterrar, explorar, alinhar e conjugar essas duas faltas, buscando os 
limites precisos da falta do Outro a fim de preenchê-la com seu self” (p.76).  
 

Dessa forma, Fink afirma que a criança “aprende a desejar como um outro...” 

(p.77). Da colaboração de Fink, temos também a introdução da noção de separação: quando se 

percebe o desejo do olhar materno para além do bebê e, assim, a impossibilidade da 

permanência na posição fálica. Tal momento da constituição psíquica diz respeito à incidência 

da função paterna. 

 

3.5 Da função paterna, a separação 

 

A função paterna é entendida como subjetivante por permitir a separação da posição 

de objeto de completude para a posição de falta e ser desejante, como já foi explorado. Ela 

incide, portanto, como brecha no desejo materno ao colocar em questionamento a 

possibilidade do bebê enquanto complementar. Nas palavras de Alfredo Jerusalinsky137: 

                                                           
136 Ibidem, p. 6. FINK, B. O sujeito lacaniano... 
137 JERUSALINSKY, A. Saber falar. Como se adquire a língua? Petrópolis: Vozes. 2008. 
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“Mas é possível pensarmos em uma língua só materna? Não teríamos nesse 
caso o englobamento, talvez o engolimento, do filho por parte da mãe, onde 
a presença da coisa e a supressão da alteridade tornariam desnecessária 
qualquer língua?” (...)Momento extremamente delicado em que se decide se 
o pequeno ficará indefinidamente preso no impasse de desejar o desejo da 
mãe, ou marchará de costas ao fantasma materno assumindo – embora ainda 
de forma ficcional – o sinthoma que o olhar paterno lhe oferece...” (p.89-90).  

Frente à interdição da relação, a função paterna oferece o mundo, a possibilidade de 

desejar. De fato, o sinthoma mencionado por Jerusalinsky, A diz respeito à possibilidade de 

distanciamento do fantasma materno, por ser “...o sintoma da estrutura ou da formação 

inconsciente da estrutura, com o que o sujeito responde à demanda do outro...” (Jerusalinsky, 

A.138 p.68). 

Tais processos psíquicos são fundamentais para que a criança aceda à posição de 

sujeito e, portanto à linguagem. Julieta Jerusalinsky139 aponta, ainda que  

“Se a mãe não sustenta uma interdição simbólica no funcionamento das 
funções do bebê, se não atrela suas demandas e ofertas à lei paterna, não 
abre lugar à operação de alterização que também é fundamental para a 
constituição do sujeito” (p.162).  
 

A autora aponta, então, para a psicose enquanto possível desfecho nos casos em que 

não há essa interdição simbólica da função materna. Tal noção é corroborada pela trazida por 

Campanário: “A separação é o que vem permitir a função da fala e o aparecimento do sujeito 

dividido, a princípio impossível para o autista” (p.79). Dessa forma, a função paterna tem 

incidência sobre a mãe e o bebê desde os primórdios da vida do bebê, apresentando três 

funções fundamentais, conforme aponta Lacan em “Os três tempos do Édipo”140. Se num 

primeiro momento a metáfora paterna141 incidiria naturalmente142, pelo fato da mãe poder 

colocar o bebê na posição de falo imaginário, no segundo e terceiro momentos devem incidir 

os aspectos da interdição e da potencialidade, respectivamente. Nas palavras de Lacan: “Em 

segundo lugar o pai se firma em sua presença privadora, como aquele que é o suporte da 

lei...” (p.200), enquanto no terceiro momento:  

                                                           
138 Ibidem, p. 59.  JERUSALINSKY, A. Saber falar... 
139 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
140 LACAN; J. Os três tempos do Édipo. In: LACAN, J. O seminário, livro 5: as formações do 
inconsciente:1957-1958.Tradução: Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p.185-203. 
141 Conceito proposto por Jacques Lacan. De acordo com o autor: “Uma metáfora (...) é um significante que 
surge no lugar de outro significante (...) A função do pai no complexo de Édipo é ser um significante que 
substitui o primeiro significante introduzido na simbolização, o significante materno” (p.180) 
142 Já vimos que esse processo pode não ser tão natural, como foi apontado no subcapítulo anterior, ou seja, há 
casos em que a função objetivante materna não é possível. 
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“...o pai se revela como aquele que tem. É a saída do complexo de Édipo. 
Essa saída é favorável na medida em que a identificação com o pai é feita 
nesse terceiro tempo, no qual ele intervém como aquele que tem o falo. Essa 
identificação chama-se Ideal do eu” (p.200). 
 

A importância da incidência das três fases da metáfora paterna será mais 

desenvolvida na particularidade de cada caso desse trabalho.  

De forma a encerrar esse subcapítulo, trago contribuição fundamental de 

Jerusalinsky, J. de forma a elucidar o enredamento das funções materna e paterna e sua 

relação com o bebê em desenvolvimento:  

“...na função materna, formadora especular do ‘eu’, está presente desde o 
início a função paterna. Por um lado, pelo desdobramento de seu próprio 
desejo (ao filho e ao pai) e, por outro lado, porque em seu discurso (nas 
ações de cuidado com sua criança), já está presente o ‘mapa’ da significação 
sexual e social do corpo do pequenino. O que se desenvolve é a capacidade 
da criança de se apropriar dessas instâncias...” (p.29-30)143  
 

Dessa forma, a partir desse momento, cabe à criança elaborar tais vivências, 

apropriar-se da distância provocada entre ela e a figura materna, distância essa que pode 

aumentar ou diminuir ao longo da vida. Na tentativa de compreender e elaborar as perdas 

infantis cabe à criança uma única possibilidade: brincar. 

3.6  Da criança, a brincadeira 

 

Freud compara, em seu texto “Escritores criativos e devaneios”, o trabalho do 

brincar infantil ao do escritor:  

“Acaso não podemos dizer que ao brincar toda criança se comporta como 
um escritor criativo, pois cria um mundo próprio, ou melhor (...) leva a sério 
sua brincadeira e dispende na mesma muita emoção. A antítese de brincar 
não é o que é sério, mas o que é real” (p.149)144.  
 

Nessa colocação, Freud impõe a importância que deve ser dada ao brincar, 

colocando-o no mesmo papel da escrita para o sujeito adulto. Na relação entre o sério e o real, 

a criança se utiliza da brincadeira para organizar seu mundo de uma forma singular, conforme 

propõe Alfredo Jerusalinsky: “A criança retoma o objeto da realidade unicamente para pôr 

                                                           
143 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
144 Freud, S. Escritores Criativos e Devaneio (1908[1907]): Obras Completas de Sigmund Freud, Vol. IX, Rio 
de Janeiro, Imago, 1986. 
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‘em jogo’ sua própria realidade fantasmática...” (p.43).145 É através do brincar, portanto, que 

a criança metabolizará sua nova posição de sujeito desejante, separado, em busca do próprio  

destino. Para isso, utiliza-se não só da realidade que vive, mas também das marcas inscritas 

previamente pelos seus cuidadores.  

Em “Além do princípio de prazer”146, Freud apresenta a brincadeira que se tornou 

emblemática no terreno da Psicanálise. O fort-da é observado na criança que usa um carretel 

como forma de simbolizar a ausência materna: o fort representa a ausência, quando o carretel 

é lançado para longe, e sua aproximação representa a presença, o retorno do carretel à mão da 

criança, num movimento cujo controle é exclusivamente exercido por ela. Na interpretação de 

Freud:  

“Ele (o jogo) se relacionava à grande realização cultural da criança, a 
renúncia instintual (isto é, a renúncia à satisfação instintual) que efetuara ao 
deixar a mãe ir embora sem protestar. Compensava-se por isso, por assim 
dizer, encenando ele próprio o desaparecimento e a volta dos objetos que se 
encontravam ao seu alcance” (p.173).  
 

O fort-da é entendido, assim, como um dos jogos constituintes da criança. Por jogos 

constituintes entende-se sua capacidade de “...promover as articulações necessárias para a 

constituição do sujeito” (Jerusalinsky, A.147 p.159). O fort-da aparece nesse cenário enquanto 

brincadeira que possibilita a simbolização da alternância entre presença e ausência do objeto. 

O segundo jogo constituinte colocado por Jerusalinsky, A. é o “este é o outro”, cuja 

importância reside na capacidade da criança de representação em relação ao brinquedo, o que 

é entendido como “...objeto de gozo e ao mesmo tempo como significante da falta...” (p.157). 

Ainda de acordo com o autor: “É aí que se torna possível a dimensão do futuro, ou seja, 

como uma ordem para além do fantasma materno, orientado na língua de todos, na inclusão 

do sujeito no discurso social” (p.157-158). O terceiro e último jogo é o “cai, não cai”, 

também entendido como “jogo de borda”, que representa o registro da descontinuidade do 

olhar do Outro e “...a possibilidade da estruturação do espaço e as condições de separação” 

(p.158). De acordo com Jerusalinsky, A. esses jogos estão relacionados não à resolução de 

sintomas, mas sim da constituição psíquica, permitindo “...o desdobramento das articulações 

que, a partir do campo do discurso, antecipam para o sujeito sua posição. É nesses 

                                                           
145 FREUD, S. Além do princípio de prazer. (1920). Obras completas, v. 14. São Paulo: Companhia das Letras, 
2011 
146 Idem 
147

 Ibidem, p. 4. JERUSALINSKY, A. Psicanálise e desenvolvimento infantil... 
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brinquedos que a linguagem encontrará o modo de produzir suas marcas” (p.159). Tais 

brincadeiras são, assim, entendidas como constituintes do ser desejante. 

Alfredo Jerusalinsky apresenta a ideia do tempo singular da infância, no qual há 

iminência de um ser que ainda não o é: “...a infância se faz presente como uma dupla 

demanda do Outro: que seja criança e que seja grande” (p.47). Em “Para compreender a 

criança: chaves psicanalíticas”, o autor fala da especificidade da temporalidade infantil, onde 

há uma “dilatação temporal do ato”:  

“... a criança responde a uma representação que dela tem o pai e a mãe, deve 
responder ao passado em termos de dívida filiatória com seus antecessores, 
deve responder às representações do futuro em termos de ideias do eu, e tem 
a responsabilidade de conjugar uma coisa com a outra”148 (p.110).  
 

O brincar se situa, assim, como ferramenta de elaboração das expectativas que são 

colocadas nessa criança, nesse momento de vir-a-ser a partir do que foi projetado enquanto 

projeto narcísico parental. Nas palavras de Sandra Pavone:  

“... a estrutura do discurso, em que a criança encontra seu lugar simbólico 
antecipado ao qual virá a se assujeitar, que lhe impõe trabalhar, pela via 
imaginária do seu brincar, o que no presente é ainda inacabado e ainda não 
pode estar em ato” (p.249)149 
 

Entende-se assim a singularidade e o trabalho psíquico como intrinsicamente 

relacionados ao ato do brincar: singular por estar marcado pela história pregressa e futura da 

criança, como exercício de formação única de cada sujeito de sua própria história; e trabalho 

no sentido de elaboração e de construção:  

“... ela (a criança) brinca de ser o que ainda não é, desejo de ser grande e 
adulto tal qual nos apresenta Freud, num esforço de simbolizar a distância 
entre a insuficiência real de seu presente e o lugar antecipado no qual se vê 
representada no discurso” (Pavone150, p.249).  
 

É o brincar, portanto, que propicia que a criança se torne um sujeito de desejo, 

apropriado das marcas que lhe inscreveram os pais e que trilham seu futuro:  

“... a criança, quando brinca, opera uma reordenação das coisas e dos 
sentidos, que produz efeitos no campo da significação. O jogo se sustenta da 
própria equivocidade presente na linguagem, tal como acontece numa piada 

                                                           
148

 Ibidem, p. 4. JERUSALINSKY, A. Psicanálise e desenvolvimento infantil... 
149

 Ibidem, p.8. PAVONE, S. O Brincar e suas vicissitudes... 
150 Idem. 
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em que, frente a algum uso consagrado de uma expressão da língua, o chiste 
vem, de súbito, desconectá-lo do sentido habitual, produzindo-se, num  
primeiro momento, um desarranjo de sentido, para depois vermos surgir 
nova significação” (Pavone)151.  

Sandra Pavone pontua a semelhança entre o brincar e o sonho, a partir de suas 

características como formações do inconsciente e do uso de mecanismos de deformação, no 

exercício de trazer ao consciente o conteúdo latente.  A partir dessa relação, não se pode 

compreender o brincar enquanto uma simples encenação do que é vivido pela criança, senão 

da seguinte forma proposta pela autora:  

“A criança que brinca está lendo as marcas do inconsciente, não se tratando, 
porém, de uma leitura passiva, nem de mera encenação. Sua brincadeira é 
uma estrutura que cifra, e esse texto não é mera tradução direta de sentidos. 
O brincar é assim escritura que gira sobre si mesma, num intrincado 
movimento em que a criança enquanto lê as marcas e insígnias que ela 
recebe da transmissão parental, escreve o texto, as tramas da sua história 
individual, cria versões próprias a respeito dessa transmissão” (p.83)152.  
 

Ainda de acordo com Pavone, o que leva a criança a brincar é a ausência materna, a 

não-presença enquanto brecha para início da construção da subjetividade própria da criança. 

Essa brecha, espaço subjetivo, diz respeito não só ao físico, como também ao espaço de 

dúvida da mãe em relação ao seu bebê, como uma possibilidade de aparecimento das 

manifestações desse, não sempre assujeitadas ao saber materno. Nas palavras de Julieta 

Jerusalinsky:  

“O agente materno produz uma antecipação imaginária e a traduz em ofertas 
que situam uma antecipação funcional para o bebê. Mas também é preciso 
que num segundo tempo, o bebê se lance na produção (...) Percebemos aí a 
importância de que uma mãe possa apostar e também surpreender-se, que ela 
possa não saber tudo para que o filho possa constituir-se como sujeito 
desejante”153 (p.169).  
 

O buraco no saber materno, permite, dessa forma, em primeiro lugar a incidência da 

função paterna e a constatação de que o bebê não pode ficar na posição de complementaridade 

em relação ao desejo materno, a saber, no momento do desvio do olhar materno para além do 

bebê. E também é a sustentação de tal ausência e do aparecimento da lei que levam o bebê a 

brincar: para compreender, para organizar, para inscrever-se em sua própria história, re-

significando suas marcas primordiais.  

                                                           
151 PAVONE, S. O brincar como escrita do inconsciente. In: Lier de Vito, F. Arantes, L. Faces da escrita: 
linguagem, clínica, escola. Campinas, Mercado das Letras, 2011, p. 83-93 
152 Idem 
153 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
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No próximo capítulo proponho-me a explorar junto com o leitor o caminho de 

constituição subjetiva quando este é marcado pelo diagnóstico da surdez. Para isso retomarei 

os conceitos abordados aqui e acrescentarei a eles as noções de narcisismo e de luto, na 

intenção de refletir sobre a forma que essas vivências podem interferir nas funções materna e 

paterna, podendo assim provocar percalços no processo de subjetivação da criança surda.  
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4. Uma viagem à Holanda: o trauma do diagnóstico e suas implicações 

 

BEM-VINDO À HOLANDA154 

Por Emily Perl Knisley 155 (1987) 

Frequentemente sou solicitada a descrever a experiência de criar um filho portador de 

deficiência, para tentar ajudar as pessoas que nunca compartilharam dessa experiência 

única a entender, a imaginar como deve ser. É mais ou menos assim... 

Quando você vai ter um bebê, é como planejar uma fabulosa viagem de férias – para a Itália. 

Você compra uma penca de guias de viagem e faz planos maravilhosos. O Coliseu. Davi, de 

Michelangelo. As gôndolas de Veneza. Você pode aprender algumas frases convenientes em 

italiano. É tudo muito empolgante. 

Após meses de ansiosa expectativa, finalmente chega o dia. Você arruma as malas e vai 

embora. Várias horas depois, o avião aterrissa. A comissária de bordo chega e diz: “Bem- 

vindos à Holanda”. 

“Holanda?!?”. Você diz: “Como assim, Holanda? Eu escolhi a Itália. Toda a minha vida eu 

tenho sonhado em ir para a Itália”. 

Mas houve uma mudança no plano de voo. Eles aterrissaram na Holanda e é lá que você 

deve ficar. 

O mais importante é que eles não te levaram para um lugar horrível, repulsivo, imundo, 

cheio de pestilências, inanição e doenças. É apenas um lugar diferente. 

Então, você deve sair e comprar novos guias de viagem. E você deve aprender todo um novo 

idioma. E você vai conhecer todo um novo grupo de pessoas que você nunca teria conhecido. 

É apenas um lugar diferente. Tem um ritmo mais lento do que a Itália, é menos vistoso que a 

Itália. Mas depois de você estar lá por um tempo e respirar fundo, você olha ao redor e 

começa a perceber que a Holanda tem moinhos de vento, a Holanda tem tulipas, a Holanda 

tem até Rembrandts. 

                                                           
154SCHAADE, S. Blog: Filhos especiais, pais abençoados!. Disponível em: 
<http://filhosespeciaispaisabencoados.blogspot.com.br/2012/08/bem-vindo-holanda.html>. Acesso em 12 Nov 
2013  
155 KNISLEY, E. P. Bem Vindo à Holanda, 1987. Disponível em: http://www.defnet.org.br/holanda.htm. Acesso 
em: 01 Mai 2013 
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Mas todo mundo que você conhece está ocupado indo e voltando da Itália, e todos se gabam 

de quão maravilhosos foram os momentos que eles tiveram lá. E toda sua vida você vai dizer: 

“Sim, era para onde eu deveria ter ido. É o que eu tinha planejado”. 

E a dor que isso causa não irá embora nunca, jamais, porque a perda desse sonho é uma 

perda extremamente significativa. 

No entanto, se você passar sua vida de luto pelo fato de não ter chegado à Itália, você nunca 

estará livre para aproveitar as coisas muito especiais e absolutamente fascinantes da 

Holanda. 

A primeira vez que entrei em contato com esse texto foi durante as Sesiones de 

Verano da John Tracy Clinic (JTC), uma instituição situada em Los Angeles, Califórnia, 

voltada para o diagnóstico e (re)habilitação de crianças com perda auditiva. O texto foi lido 

em voz alta por uma terapeuta no contexto do grupo de apoio, cujo objetivo é que pais de 

crianças deficientes auditivas compartilhem suas vivências, histórias, angústias e vitórias em 

relação ao filho surdo.  

Sinto a necessidade de explicar minha relação com essa instituição, considerando que 

grande parte da inspiração e coragem para concretização do PEE veio da minha vivência de 

duas semanas nas Sesiones de Verano. Esse é um projeto voltado para crianças deficientes 

auditivas latinas e seus pais, que devem viajar a Los Angeles para participarem de atividades. 

Durante o tempo proposto, ocorrem três tipos de atividades concomitantes: avaliação 

audiológica e de linguagem das crianças e posterior devolutiva aos pais; realização de 

apresentação e grupos de apoio para os pais; e oficinas de estimulação de linguagem oral para 

as crianças. 

Durante essa vivência intensiva com a população que eu futuramente trabalharia, 

percebi que o elaborar de cada situação se dava não somente nas aulas ou orientações dos 

profissionais, mas, principalmente, na identificação com o sofrimento dos outros – nas falas 

durante o café, no grupo de apoio, nos encontros após o fim do curso, na escuta do “Bem- 

vindo à Holanda”.  

Quando retornei dessa viagem e dividi minha experiência com as profissionais da 

equipe – do projeto que estava às vésperas de seu início – cogitamos o uso do texto como 

disparador do grupo de pais do PEE; mas eu abandonei a ideia ao propor que o grupo fosse 
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sempre de tema livre, ou seja, conforme o conteúdo trazido semanalmente pelos seus próprios 

participantes.  

No entanto, após quase um ano de trabalho no PEE, me deparo com o texto 

novamente, postado por uma mãe usuária do serviço em nossa página do Facebook. As 

repercussões tanto na Internet quanto nos grupos de pais foram inimagináveis, e hoje eu sou 

grata por ter sido ela a proporcionar essa reflexão aos pais do Programa. Na semana seguinte à 

postagem, em um momento de Sala de Espera, escuto uma das mães dizendo: “Nós temos que 

nos adaptar à Holanda que nos é oferecida”. E eu tomo essa fala como metáfora disparadora 

da questão do traumatismo do diagnóstico e da decorrente (im)possibilidade de investimento 

libidinal no filho que não é a Itália. 

 

4.1 O desejado: a antecipação de uma Itália 

 

 A Psicanálise preconiza que o bebê existe antes de seu nascimento, no discurso 

desejante dos pais que antecipam o ser que virá: “Antes de nascer a criança é uma hipótese, 

uma novidade, um projeto e uma promessa”156 (Levin, p. 30)157.  Desde uma perspectiva 

lacaniana, Fink158 aborda o sujeito enquanto fruto do discurso do outro: sua constituição se dá 

a partir dos significados que a ele foram conferidos: “Uma criança nasce, então, num lugar 

preestabelecido dentro do universo linguístico dos pais, um espaço muitas vezes preparado 

por muitos meses, se não anos, antes que ela veja a luz do dia”. (p.22).  

 A noção de preestabelecido remete a uma posição já determinada no desejo dos pais 

no que concerne o que é esperado para essa criança. Disso depende a história libidinal dos 

próprios pais, o seu lugar no desejo de seus pais e a resolução que encontraram para a questão 

edípica. Ter um filho implica numa experiência narcísica, na qual “Algo da história dos 

progenitores está em cena, virá a “completa-la”, retificá-la, realizar seus “sonhos 

dourados.”159 (Fainblum)160.  

                                                           
156 Tradução livre minha. 
157 Ibidem, p. 4. LEVIN, S. Discapacidad... 
158 Ibidem, p. 6. FINK, B. O sujeito lacaniano... 
159 Tradução livre minha 
160 FAINBLUM, A. Discapacidad, una perspectiva clínica desde el psicoanálisis. 2. ed. Buenos Aires: La 
Nave de los Locos, 2008, p.25. 
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 Dessa forma pode-se articular a noção de antecipação simbólica ao desejo de visitar a 

Itália: assim como nos planos para a viagem, uma gestante imagina seu filho, deseja coisas 

para ele e cria uma imagem simbólica dele. Piera Aulagnier introduz à Psicanálise conceitos 

importantes na compreensão desse momento que antecipa o nascimento de um bebê. No livro 

“Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de Freud”161, Maria Lucia Vieira 

Violante faz uma releitura da obra da autora citada acima. Em relação à antecipação, 

historicização e estruturação do Eu através da linguagem, Violante afirma:  

“Historicizado porque nasce imerso na história edipiana dos pais e se 
constituirá em sua própria história edipiana por meio de uma dialética 
identificatória. É estruturado pela linguagem à medida que, mesmo antes de 
vir ao mundo, o bebê é pré-enunciado e pré-investido pela libido materna, de 
modo prevalente.” (p.43). 
 

 Ao falar sobre a história edípica dos pais, vemo-nos frente à questão do ressurgimento 

do narcisismo parental, esse que é depositado na criança que virá, enquanto possibilidade de 

imortalidade e de realização dos desejos abandonados na infância. Sigmund Freud introduz 

essa noção em “À guisa de introdução do narcisismo”162 produção na qual afirma que  

“...prevalece a tendência de dispensar a criança da obrigação de reconhecer e 
respeitar todas as aquisições culturais que outrora os pais foram obrigados a 
acatar em detrimento de seus próprio narcisismo (...) A criança deve ter 
melhor sorte que seus pais, não deve ser submetida aos mesmos imperativos 
que eles tiveram que acatar ao longo de sua vida” (p.110).  
 

Essa ideia vem a partir da constatação de que o investimento  163164 na criança embasa-

se não só na revivescência do narcisismo dos pais, como também indica a supervalorização ou 

idealização do objeto investido: “Quanto à idealização, este é um processo que ocorre com o 

objeto e por meio do qual o objeto é psiquicamente engrandecido e exaltado, sem sofrer 

alteração em sua natureza” (p.113).  

                                                           
161 VIOLANTE, M. L. V. Piera Aulagnier: uma contribuição à obra de Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. 
192p. 
162 FREUD, S. À guisa de introdução ao narcisismo: 1914. In: Freud, Sigmund; Hanns, Luiz Alberto, coord. 
Escritos sobre a psicologia do inconsciente: 1911-1915. Rio de Janeiro: Imago, 2004. p. 95-131 (Obras 
Psicológicas de Sigmund Freud, v.1) 
163 O termo investimento refere-se “Ao fato de uma determinada energia psíquica se encontrar ligada a uma 
representação ou grupo de representações...” (Dicionário de Psicanálise, Laplanche e Pontalis, p. 254). Dessa 
forma compreende-se que há um tanto de libido parental depositada nesse vir-a-ser.  
164 Ibidem, p. 35. LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J. B. Vocabulário de Psicanálise... 
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É assim, portanto, que a criança é investida da possibilidade de realizar o que os pais 

não puderam realizar, por ocasião do abandono de seu próprio narcisismo primário165, que é 

então revivido nessa ocasião: “O comovente amor parental, no fundo tão infantil, não é outra 

coisa senão o narcisismo renascido dos pais, que, ao se transformar em amor objetal, acaba 

por revelar inequivocamente sua antiga natureza” (p.110). Quanto à referência do narcisismo 

parental que foi anteriormente abandonado, esse se refere a um estágio inicial do 

desenvolvimento, quando não há ainda diferenciação entre o bebê e o mundo externo. (Pierre 

Kaufmann)166 explica, em seu “Dicionário enciclopédico de Psicanálise”: “Freud postulou 

(...) um estado original do eu em que este, inteiramente investido pela libido, estava entregue 

à onipotência absoluta” (p.349).  

 O abandono do narcisismo primário relaciona-se ao recalcado, consequência da 

dissolução do complexo de Édipo. Os pais, então, foram investidos dessa forma em sua 

história primitiva, porém frente ao enlace edípico apresenta-se a impossibilidade da 

manutenção de tal ilusão:  

“A menina gosta de considerar-se como aquilo que seu pai ama acima de 
tudo o mais, porém chega a ocasião em que tem que sofrer por parte dele 
uma dura punição e é atirada para fora de seu paraíso ingênuo. O menino 
encara a mãe como sua propriedade, mas um dia descobre que ela transferiu 
seu amor e sua solicitude para um recém-chegado” (p.193).  
 

No texto citado, “A dissolução do complexo de Édipo”167 Freud assinala também o 

desfecho possível para a menina que se vê como já castrada: “Seu complexo de Édipo culmina 

em um desejo, mantido por muito tempo, de receber do pai um bebê como presente.” (p.198). 

De acordo com o autor, tal desejo deve, através de uma equação simbólica, dar lugar ao 

desejo de ter filhos.168  

 Acredito que tais colocações ilustram a espera e a realização de se ter um filho como 

momento de revivescência de questões muito primitivas e recalcadas dos pais. Ainda em 

relação ao complexo de Édipo feminino e suas decorrências, trago a contribuição de 

                                                           
165 De acordo com Pierre Kaufmann: “Esse estado de onipotência do eu passou então a definir o que chamamos 
de narcisismo primário, ao passo que o narcisismo secundário designa esse mesmo estado novamente instaurado 
pelo retorno ao eu dos investimentos de objeto” (p.349).  
166 KAUFMANN, P. Dicionário enciclopédico de psicanálise. O legado de Freud a Lacan. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 1996. 
167 FREUD, S. A dissolução do complexo de Édipo. (1924). Obras completas, v. 16. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2011. 
168 Idem. 
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Violante169 acerca da teoria de Aulagnier: “O nascimento do bebê é precedido por um 

discurso que o concerne, uma espécie de ‘sombra falada’, a qual é herdeira da história 

edipiana da mãe e de seu reprimido, sendo constituída pelos enunciados que testemunham o 

desejo materno pela criança” (p.44). 

 Temos assim uma história que antecede e espera por um bebê: no psiquismo dos pais 

há um corpo já imaginado e um ser investido de expectativas que respondem aos desejos que 

eles tiveram que abandonar para poderem constituir-se enquanto sujeitos. O bebê virá então 

para reafirmar o narcisismo dos pais e realizar seus sonhos. Faço uma analogia dessa primeira 

explanação à ocasião anterior da viagem à Itália: há no psiquismo uma ideia preliminar, 

investida e idealizada, a qual será verificada quando na ocasião da chegada a Veneza, Roma, 

Florença... Mas o que acontece quando o destino encontrado é a Holanda? 

 

4.2 Holanda: a não-Itália 

 

 O tema do nascimento do bebê e do trauma do diagnóstico remete-me a uma sessão de 

grupo de pais específica vivenciada no Programa Espaço Escuta. Em tal ocasião, o grupo via-

se frente a uma mãe, que chamarei de Bruna, que recentemente tivera a notícia da segunda 

gravidez. Não coincidentemente, esse grupo vinha há algumas semanas abordando o tema de 

ter outro filho, e Bruna manifestava total rejeição a essa possibilidade. 

 O grupo, inteirado dessa posição da participante, viu-se inicialmente no trabalho de 

exaltação da gravidez. Todos a parabenizavam e reagiam com alegria à notícia, ao que ela 

respondia com ironia e sarcasmo. O encontro seguiu, então, para uma reflexão acerca do 

desejo dos outros pais em terem filhos novamente, o que os remeteu ao filho surdo, aquele 

que os levava até o Espaço Escuta, até o implante coclear e a surdez. Entre o desejo por um 

próximo filho e o desejo anterior ao filho que têm, esses pais se viram enredados no momento 

do diagnóstico da surdez. Lembro-me especificamente de uma mãe que falou de uma 

experiência de sufocamento e escuridão, um túnel do qual ela sentia que nunca conseguiria 

sair. Será esse túnel uma passagem obrigatória entre a Itália e a Holanda? 

                                                           
169 Ibidem, p. 69. VIOLANTE, M. L. V. Piera Aulagnier... 
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 Steban Levin é autor do livro “Discapacidad: Clínica e educación – los niños del 

outro espejo”170, no qual trabalha a noção do impacto da deficiência de um filho sobre os pais 

e seus possíveis desdobramentos, sendo um deles a decorrência de afecções motoras e 

psíquicas. O autor associa a noção de corpo simbólico à do corpo real, que só pode ser 

imaginado - por ser ainda desconhecido:  

“Antes do nascimento, o corpo real enuncia a possibilidade de imaginar e 
representar tudo que vai acontecer com o recém-nascido. É ele que sustenta 
o enigma e a incógnita do nascimento, já que sempre será impossível 
simbolizar e imaginar o que vai acontecer. É da ordem do não antecipável” 
171 (p.31). 
 

 Levin coloca a seguir a questão do corpo real, que se apresenta na ocasião do 

nascimento, em relação ao corpo simbólico anteriormente imaginado. Há necessariamente um 

desencontro entre imagem e coisa real, conforme proposto também na teoria da Piera 

Aulagnier:  

“O corpo do bebê deveria servir como ponto de ancoragem ao seu ‘Eu 
antecipado’ pela mãe, a fim de poder continuar sendo investido seu 
representante psíquico e, consequentemente, esse ‘corpo psíquico’ presente 
na psique materna, sem deixar de investir na distância entre esse 
representante e o bebê real” 172 (Violante173, p. 65). 
  

 Das colocações postuladas pelos autores, depreende-se que o encontro com o corpo 

real do bebê, apresentando-se esse com uma deficiência ou não, representa em si a 

necessidade de uma adaptação, uma vez que o real nunca será de acordo com o imaginado. 

Levin afirma ainda que “Nessa diferença se coloca o acaso e o inesperado do acontecimento, 

que inscreve o sujeito dentro de uma genealogia histórica singular a criar e descobrir” 

(p.32). Por tratar justamente da temática de deficiência, o autor propõe a seguir a questão que 

revivemos cotidianamente ao lidarmos com tal tema: O que acontece quando esse bebê traz 

em seu nascimento algo além no inesperado - o inimaginável do ponto de vista narcísico dos 

pais?  

 Este é, antes de uma pergunta, um incômodo sem resposta que permeia nossa prática. 

Os pais frequentemente nos levam com eles ao momento do nascimento, ao sofrimento vivido 

com a notícia do diagnóstico, às dificuldades em olhar o filho real que se apresentou. Dessa 

                                                           
170 Ibidem, p. 4. LEVIN, S. Discapacidad... 
171 Tradução e grifo meus. 
172 Grifo meu. 
173 Ibidem, p. 69. VIOLANTE, M. L. V. Piera Aulagnier... 
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forma proponho-me aqui a explorar as etapas dessa vivência - que gerou a minha pesquisa– 

das famílias que chegam ao Programa Espaço Escuta. Destaco, desde já, que no cerne do 

sofrimento trazido por essa população está o frequente encontro entre o filho que é e aquele 

que deveria ter sido.  

Numa ilustração máxima desse ponto, menciono a história de uma mãe que, ao ter 

confirmado o diagnóstico de deficiência auditiva de seu filho – quando este tinha 

aproximadamente dois anos – viu-se simultaneamente grávida do terceiro filho. Anos depois, 

no grupo de pais, relatou que sempre foi seu sonho ter um casal de filhos. Sendo o primeiro 

uma menina e os seguintes do sexo masculino, tal mãe referiu ter completado seu sonho, pois 

o casal formado pela filha e pelo terceiro filho se constituiu normalmente, dando a ela o 

retorno narcísico esperado. É como se no lugar do filho desejado que não veio no segundo 

bebê, a mãe tentasse a terceira gestação, que viria não só para realizar seus sonhos mas 

também para reafirmar seu narcisismo, atacado pelo diagnóstico da surdez.  

A questão do filho deficiente apresenta-se peculiar, portanto, por abalar o narcisismo 

paternal. A esse propósito, Mannoni174 aborda a questão do filho deficiente a partir da 

incidência de tal fato no psiquismo materno, fazendo ressurgir seus traumas já vividos. 

Sigmund Freud, em “Além do princípio de prazer”175 afirma:  

“O primeiro florescimento da vida sexual infantil estava fadado ao declínio 
graças à incompatibilidade entre os desejos e a realidade e à insuficiência do 
estágio infantil de desenvolvimento. Ele terminou em circunstâncias penosas 
e com sensações profundamente dolorosas. A perda do amor e o fracasso 
deixaram atrás de si um dano permanente na autoestima, em forma de ferida 
narcísica...” (p.180).  
 

Os pais são, dessa forma, remetidos à sua própria ferida narcísica quando veem diante 

de si um filho deficiente.  

A criança nasce, portanto, inserida em um discurso que diz respeito ao seu lugar, 

discurso esse traçado a partir da história vivida pelos pais e de seu próprio narcisismo e desejo 

em relação ao filho. Solé176 fala sobre o laço narcísico que une a dupla mãe-bebê e sobre a 

importância da incidência do narcisismo dos próprios pais sobre o psiquismo do bebê: “Os 

pais revivem seu narcisismo e atribuem ao bebê todas as perfeições, além de concederem a 

                                                           
174 Ibidem, p. 22. MANNONI, M. A criança retardada e a mãe... 
175 Ibidem, p. 62. FREUD, S. Além do princípio de prazer... 
176Ibidem, p. 55. SOLÉ, M. C. P. O sujeito surdo e a Psicanálise... 
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ele privilégios que eles próprios foram obrigados a abandonar.” (p.125). A autora explica 

então a formação do Eu ideal, cujas características e atribuições dizem respeito ao primeiro 

contorno de Eu do sujeito. Laplanche e Pontalis177 definem o Eu ideal da seguinte forma: 

“...um ideal narcísico de onipotência forjado a partir do modelo do narcisismo infantil.” 

(p.139).  

A recuperação máxima do Eu ideal, cujo desejo de apropriação impulsiona o homem 

ao longo de toda a sua vida, é através do ideal de Eu: “Sem que exista uma substituição de 

uma forma por outra, o eu ideal permanece transformado e acrescentado na idade adulta” 

(Solé178, p. 126), na forma do ideal de Eu. Roudinesco e Plon179 elucidam esse conceito com a 

seguinte definição: “...o modelo de referência do eu, simultaneamente substituto do 

narcisismo perdido na infância e produto da identificação com as figuras parentais e seus 

substitutos sociais.” (p. 362). O ideal de Eu e o Eu ideal são, portanto, como retas paralelas 

que, apesar de ocasionalmente próximas, nunca irão de fato se fundir. Essa é, no entanto, uma 

busca incessante do homem: encontrar-se com o que foi para ele e por ele idealizado.  A 

questão da surdez ganha especial relevância nesse tema, pois de acordo com Solé:  

“Ao deparar-se com uma condição que jamais será de acordo com aquilo que 
os pais imaginaram dele (a surdez), estes sujeitos podem não conseguir 
desprender-se da imagem idealizada de perfeição que poderiam ter sido se 
não tivessem nascido ou se tornado surdos, e constituem uma imagem de si 
identificada a esse fracasso narcísico, projetando diante de si a tentativa de, 
no futuro, ser igual a um ouvinte por estar em conformidade com o desejo 
paterno” (p. 126).   
 

Ressalto aqui que o grupo ao qual me refiro é composto por pais ouvintes de crianças 

surdas. Diferencio-os dos pais surdos que têm filhos surdos por acreditar que outras 

significações podem ser dadas. Muitas vezes os pais surdos inseridos na Comunidade Surda 

desejam um filho que entrem em seu mundo, esperam que o filho seja surdo como eles. 

Considerando, portanto, que o casal parental seja composto por duas pessoas surdas cuja 

etiologia é desconhecida (possivelmente genética), acredito que há uma possibilidade de 

antecipação do corpo real ser também marcado pela deficiência auditiva180. Dessa forma, esse 

                                                           
177 Ibidem, p. 35. LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J. B. Vocabulário de Psicanálise... 
178 Ibidem, p. 55. SOLÉ, M. C. P. O sujeito surdo e a Psicanálise... 
179 PLON, M; ROUDINESCO, E. Dicionário de Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. 874p. 
180 A esse propósito, foi publicado recentemente o livro “Longe da Árvore: pais, filhos e a busca da identidade” 
(Andrew Solomon, Companhia das Letras, 2013), que aborda o tema das diferenças entre pais e filhos com 
diversas diferenças (orgânicas, sexuais, sensoriais, etc). Apesar de não compartilhar alguns pensamentos do 
autor, acredito que sua contribuição traz reflexões interessantes a respeito do filho “diferente” dos pais. 
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grupo se diferencia do grupo ao qual me refiro nesse trabalho por ele não ter vivido de forma 

tão intensa o trauma do diagnóstico181.  

A colocação a respeito da ordem traumática do diagnóstico leva-me à exploração do 

psiquismo dos pais frente à notícia. À título de esclarecimento do trauma e suas implicações 

do psiquismo humano, trago a contribuição de Freud182 em “Além do princípio de prazer”:  

“Às excitações externas que são fortes o suficiente para romper a proteção 
nós denominamos traumáticas. Acho que o conceito de trauma exige essa 
referência a uma defesa contra estímulos que normalmente é eficaz. Um 
evento como o trauma externo vai gerar uma enorme perturbação no 
gerenciamento de energia do organismo e pôr em movimento todos os meios 
de defesa (...) surge, isto sim, outra tarefa, a de controlar o estímulo, de ligar 
psicologicamente as quantidades de estímulo que irromperam, para conduzi-
las à eliminação” (p.192).  
 

 Embora a problemática em torno da noção de trauma seja muito mais complexa, a 

questão da economia libidinal colocada por Freud nos interessa por apontar um trabalho de 

reorganização psíquica com o qual o casal parental se depara. Cada parte do casal vê-se assim 

inundada pela informação traumática, e a forma de elaboração e redistribuição de tais 

estímulos é singular. De fato, Freud atribui o termo “tarefa” a essa condição que é imposta 

após o evento traumático. Na literatura relativa às deficiências é abundante a produção acerca 

dos efeitos do trauma do diagnóstico. 

 Marta Schorn183 entende esse momento como “a primeira grande crise familiar”184185 

e explica ser sua elaboração determinada por múltiplos fatores: personalidades da mãe e do 

pai, estrutura familiar existente, elaboração ou não dos lutos vividos anteriormente, causa e 

momento de instauração da surdez – pré ou pós lingual. Outros autores, como Alicia 

Fainblum, propõem fases de elaboração do informe da notícia. Fainblum186 aponta para a 

passagem por quatro fases, marcadas essencialmente pelo choque, a negação, a desesperança 

e a reorganização psíquica.  

                                                           
181 Entendo que essa questão pode ser problematizada, ou seja, por vezes pais surdos podem desejar que seus 
filhos não tenham deficiência auditiva e possam, assim, ter acesso a oportunidades que eles talvez não tiveram. 
Entendo que essa discussão seria muito interessante, apesar de não poder desenvolvê-la no escopo desse 
trabalho.  
182 Ibidem, p. 62. FREUD, S. Além do princípio de prazer... 
183 SCHORN, M. El niño y el adolescente sordo. 2. ed Buenos Aires: Lugar Editorial, 2002, 208 p. 
184 Noto que, apesar de aplicar-se a grande parte da população que frequenta o Programa, esse conceito não se 
aplica às famílias cujas crianças têm outro diagnóstico, esse que diz respeito à própria sobrevivência, anterior ao 
diagnóstico da surdez. A isso se referem os casos de síndromes graves e de crianças transplantadas, por exemplo.  
185 Tradução livre minha 
186 Ibidem, p. 69. FAINBLUM, A. Discapacidad, una perspectiva clínica desde el psicoanálisis… 
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 Surge aqui então a primeira referência à negação (ou denegação) enquanto 

consequência do trauma vivido. Trago, portanto a contribuição de Freud187 a respeito desse 

mecanismo de defesa:  

“...o conteúdo reprimido de uma ideia ou imagem pode abrir caminho até a 
consciência, sob a condição de ser negado. A negação é uma forma de tomar 
conhecimento do que foi reprimido, já é mesmo um levantamento da 
repressão, mas não, certamente, uma aceitação do reprimido. Nisso vemos 
como a função intelectual se separa do processo afetivo” (p.277). 
 

Do texto de Freud compreende-se que o mecanismo da negação não implica no 

desconhecimento de determinada informação, mas sim na repressão parcial de determinada 

ideia, ou seja, o seu conteúdo ideativo. Pretendo colocar aqui que os pais tem ciência da 

informação que lhes é passada, sem que possam de fato lidar com ela inicialmente. Isso pode 

se manifestar, por exemplo, na dificuldade em frequentar locais públicos ou eventos 

familiares. Muitas famílias referem ter se retirado da vida social logo após o diagnóstico, por 

não aguentarem o efeito do olhar dos outros para suas crianças. Se houvesse uma pergunta 

sobre o aparelho de amplificação da criança ou, no caso da ausência desse, algum comentário 

sobre a não resposta da criança a algum estímulo do adulto, essa poderia ser uma situação 

disparadora de grande angústia nos pais. É como se através do olhar desses outros, não se 

pudesse negar algo que a dupla, em seu lar, tentava afastar enquanto forma de lidar com a dor 

do trauma188. Aponto aqui que podemos pensar também no conceito de renegação, ou recusa, 

frente ao diagnóstico. Esse mecanismo indica uma dificuldade ainda maior em lidar com a 

notícia: “A renegação põe em jogo uma percepção imaginária traumatizante que é preciso 

diferenciar da denegação, que se situa no campo simbólico e participa do recalcamento e da 

sua suspensão parcial. Com a renegação trata-se de coisa totalmente diferente, em particular 

de uma certa relação com a realidade” (Kaufmann)189. Quanto à mencionada relação com a 

realidade, a renegação seria entendida como um mecanismo psicótico, por haver uma recusa, 

e não um recalcamento, de uma verdade insuportável. A questão da recusa será explorada 

mais adiante, nos caso de Saulo e de Simone. 

 Vemo-nos, assim, frente a uma circunstância peculiar na vida dessa família. Frente a 

uma discrepância entre o que se esperava e o que se apresentou concretamente, conteúdos 

                                                           
187 FREUD, S. A negação. (1925). Obras completas, v. 16. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
188 Noto também uma dificuldade de muitos pais em, após anos, falar concretamente os termos “surdo”, 
“deficiente”, etc. Não raro vejo-me frente a pais que ainda falam “probleminha”, “doença”, “negócio”, enfim, 
palavras quaisquer que revelam a dificuldade em entrar em contato com uma ideia que gera sofrimento. 
189 Ibidem, p. 70. KAUFMANN, P. Dicionário enciclopédico de psicanálise... 
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primitivos são ativados e revividos, e os pais se veem mobilizados por um trabalho psíquico 

intenso. O caráter invasivo do trauma coloca-os na tarefa de elaboração psíquica, um 

momento no qual não há Itália ou Holanda, mas sim o próprio sujeito havendo-se com suas 

questões, buscando uma saída para seu sofrimento psíquico. Poderíamos, então, estar falando 

de um túnel? 

 

4.3 Uma incursão pelo desconhecido 

 

 O tema do diagnóstico da surdez e de seu impacto sobre os pais e, portanto 

sobre a própria criança, é discutido em grande parte da literatura referente ao presente tópico. 

Marzolla190 faz essa discussão expondo a posição médica e fonoaudiológica em relação à 

posição da Psicologia: enquanto o diagnóstico precoce proporciona a possibilidade de 

intervenção precoce, a relação entre mãe e bebê sofrerá a interferência dessa realidade desde 

muito cedo.  

O diagnóstico é, impreterivelmente, uma situação complexa, a qual pode interromper 

o processo natural de aquisição de linguagem da criança através da relação com a mãe (essa 

aquisição natural ocorre por meio de expressões faciais, sinais espontâneos, por exemplo) 

(Boas, Rodrigues e Yamada)191. Como conciliar, então, a necessidade médica e audiológica 

da criança à sua necessidade de vínculo sadio com a mãe? Marzolla responde a essa pergunta 

afirmando a importância do diagnóstico precoce e acrescentando a necessidade de intervenção 

psicológica no sentido de garantir uma comunicação adequada entre a díade mãe-bebê, na 

qual a mãe possa atribuir ao filho características além da surdez. Sobre esse tema, Solé192 

afirma:  

“... se o diagnóstico for um processo desenvolvido por uma equipe de 
profissionais habilitados para escutar e redimensionar a relação entre pais e 
filhos, as questões subjetivas desses pais, que os impedem de aceitar o 
diagnóstico ou de cicatrizar a ferida, serão trabalhadas.” (p.139). 

                                                           
190 MARZOLLA, A. C. A palavra e o som: estudo sobre os efeitos da surdez precoce no psiquismo de dois 
sujeitos, uma compreensão psicanalítica. Dissertação de Mestrado (Psicologia Clínica). Instituição São Paulo, 
1996. 129 p 
191 BOAS, A. C. V. B. V.; RODRIGUES, O. M. P. R.; YAMADA, M. O. Promovendo a interação mãe-criança 
com implante coclear: um estudo de caso. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v.22, n.3, 2006. 
192 Ibidem, p. 55. SOLÉ, M. C. P. O sujeito surdo e a Psicanálise... 
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A partir dessas colocações, surge a indagação quanto ao motivo da preocupação 

recorrente com as consequências do diagnóstico da surdez. Solé trabalha intensamente esse 

assunto, trazendo a questão do narcisismo materno e da violência primária como protagonistas 

no processo pelo qual mãe e bebê passam a partir da notícia da surdez. O conceito de 

violência primária diz respeito à antecipação da mãe frente às necessidades de seu filho, uma 

vez que a criança em si não sabe ainda identificar suas próprias necessidades: 

“A antecipação do discurso materno que causa, portanto, uma violência 
necessária que se manifesta pela oferta de significações em que a mãe 
nomeia para a criança aquilo que ela supõe que a criança esteja sentindo.” 
(Moro, p.46).  
 

Ao traduzir para o bebê suas próprias necessidades, a mãe acaba por exercer uma 

invasão no ambiente dessa criança, pois a última não pode responder nem se defender 

psiquicamente daquilo que é nela depositado. Solé193 afirma que a violência primária é 

necessária para a constituição psíquica da criança, pois é nesse momento que a mãe enxerga 

no bebê um sujeito (e consequentemente atribui a ele aspectos referentes a si mesma e a sua 

própria história de vida). Chama-se de violência primária esse processo, pois a criança sofre 

uma invasão materna; apesar de essa ser necessária no seu processo de constituição psíquica. 

A violência primária é, assim, uma função fundamental da maternagem, pelo fato de 

possibilitar que, ao ser visto como sujeito, o bebê possa futuramente posicionar-se como tal. 

Mas esse trabalho implica na disponibilidade afetiva de quem o exerce e da relação 

estabelecida o filho. De acordo com Ruth Kazez194, em estudo apresentado no Congreso de 

Salud Mental y Sordera intitulado “Las madres en los momentos posteriores al diagnóstico. 

Del shock a los intentos de reorganización”:  

“...quando uma mãe recebe o diagnóstico de surdez de sua filha ou filho, 
encontra-se em situação de potencial desamparo psíquico. É como se, com o 
impacto do diagnóstico, quem teria que sustentar o filho vê restringida suas 
possibilidades afetivas, produto de uma hemorragia anímica, que traz 
consequências para ela, para a criança e para o grupo familiar” 195 (p.95).  

                                                           
193 Ibidem, pg. 55. SOLÉ, M. C. P. O sujeito surdo e a Psicanálise... 
194 KAZEZ, R. Las madres en los momentos posteriores al diagnóstico. Del shock a los intentos de 
reorganización. In: II CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD MENTAL Y SORDERA. Buenos Aires. 
2013. Actas.  p. 95-96.  
195 Tradução minha. 
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 Complemento essa exposição com a contribuição de Marzolla196 que, ao problematizar 

a conduta atual do diagnóstico precoce afirma que: 

“O que é de emergencial a ser recuperado, ou a ser cuidado, é a interação e o 
estabelecimento de formas de comunicação reconhecíveis por esse bebê que 
é apreendido por modos diferentes de sensação. Quero falar com isso da 
importância de que os profissionais que conduzem o atendimento terapêutico 
e/ou escola da criança, bem como a orientação aos pais não se detenham 
somente na falta de audição” (p.114).  
 

Ressalta-se dessa forma a importância das funções materna e paterna e o cuidado para 

que essas não permaneçam fraturadas depois da notícia da deficiência auditiva. 

 Marzolla aponta também para o “estabelecimento de formas de comunicação” com o 

bebê, o que remete à possibilidade da falha da função materna em relação ao seu saber (ou 

não saber) sobre sua criança. Nesse caso a mãe pode se emudecer e não antecipar o sujeito ao 

sentir inutilidade em seu discurso, uma vez que o filho não a ouve. Solé197 elucida essa 

questão da seguinte forma: “... não é unicamente a fala que transmite os desejos da mãe em 

relação ao filho, mas uma mãe que se recusa desse modo, recusa também outras formas de 

transmissão. O ‘não adianta’ ficará presente.” (p.132).  

Levando em consideração a contribuição de Solé, percebem-se as possíveis 

consequências às quais está exposta a criança cuja mãe não é capaz de antecipar, por acreditar 

que se encontra em terreno estranho e decepcionante. Fainblum198 elucida essa posição 

parental da seguinte forma: “A criança que nasce com uma alteração incapacitante não é ‘o 

filho esperado’ e pode consequentemente aparecer como um ‘intruso’, ‘um desconhecido’, 

como não sendo ‘seu filho’ (sonhado)”199 (p. 27). Jerusalinsky, J.200 complementa essa noção 

por meio de sua experiência na clínica da intervenção precoce, trazendo à tona o ponto de 

duplicidade da pergunta endereçada aos profissionais que atendem a criança. A autora coloca 

que a principal pergunta dos pais desses bebês é em relação ao seu futuro, associando-a a 

incapacidade do momento presente de uma antecipação imaginária – essa considerada como 

fundamental para a constituição psíquica da criança: “...não de trata apenas de não saber do 

                                                           

196 MARZOLLA, A. C. A palavra e o som: estudo sobre os efeitos da surdez precoce no psiquismo de dois 
sujeitos, uma compreensão psicanalítica. Dissertação de Mestrado (Psicologia Clínica). Instituição São Paulo: 
1996. 129 p 
197 Ibidem, p. 55. SOLÉ, M. C. P. O sujeito surdo e a Psicanálise... 
198 Ibidem, p. 69. FAINBLUM, A. Discapacidad, una perspectiva clínica desde el psicoanálisis… 
199 Tradução livre minha 
200 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
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futuro, mas de uma claudicação dos pais quanto à possibilidade de operar com o saber 

inconsciente que permite construir imaginariamente algum futuro para seu filho.” (p. 116). A 

autora propõe, ainda, uma pergunta recalcada atrelada a essa pergunta dirigida aos 

profissionais. Dessa forma, a pergunta inicial trazida como demanda ao clínico seria: “O que 

podemos esperar dele?”, à qual estaria atrelada: (uma vez que este não é o bebê que foi 

esperado?) (p.115). Jerusalinsky, J. trabalha, portanto, o risco da suspensão das funções 

materna e paterna frente à impossibilidade de investimento libidinal no filho real, tão 

diferente do filho esperado.  

 Ainda em relação à influência da marca da surdez no cuidado materno, Alicia 

Fainblum afirma:  

“A dificuldade funcional imposta pelo orgânico, ‘as marcas do corpo’, não 
trabalham irremediavelmente como determinantes absolutos, pois as outras 
marcas, aquelas que deixam sua impressão significante ‘no’ corpo, aquelas 
que fazem o processo de subversão da pura ordem biológica à estruturação 
do aparato psíquico e à organização do corpo, marcam sua presença na 
separação de sua capacidade funcional” (p.60)201.  
 

Os efeitos de um olhar materno voltado somente para a deficiência de seu filho, 

portanto, acarretarão consequências nas marcas da criança enquanto sujeito desejante. Há uma 

grande diferença entre um ser “com uma deficiência” e um ser “todo deficiente”, essa que fica 

prejudicada quando tudo o que a mãe consegue ver na criança é sua deficiência. De acordo 

com Solé:  

“Sendo o rosto da mãe um precursor do espelho, o bebê, quando olha para o 
rosto da mãe, vê a si próprio, isto é, a mãe olha seu bebê e isso que seu rosto 
exprime está em relação direta com aquilo que ela vê. Uma criança colocada 
como surda irá ler essa surdez no rosto da mãe” (p.146). 
 

Em relação a esse ponto, entende-se que é também papel do clínico que trabalha 

com essas famílias o de sustentar não só a condição real de deficiência da criança, como 

também legitimar suas produções espontâneas como precursoras de funções instrumentais 

futuras, “...ao diferenciar o que faz limite da patologia orgânica e o que se impõe como limite 

a partir do fantasmático” (p.143)202.  

                                                           
201 Tradução livre minha 
202 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
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Ao abordar essa questão, Schorn203 afirma: “...é certo que ‘faltar algo que outro tem’ 

não é em si algo fácil de metabolizar nem é suficiente para que uma pessoa desista de sua 

capacidade criativa e não possa mostrar todo seu potencial, toda sua força de ser e fazer.”204 

(p.11). No entanto, a autora aponta para as condições familiares e sociais que podem levar a 

uma inibição dessa capacidade, pois à criança é sempre relembrada a sua incapacidade. No 

mesmo livro, Schorn, indica a importância em delinear a noção de capacidade como 

complementar à de deficiência: não é por ser deficiente que alguém não tem outras 

possibilidades que devem ser exploradas. Essa questão é colocada por Solé da seguinte forma: 

“A subjetivação dessa experiência da surdez do lado dos pais será determinante na maneira 

como a criança, posteriormente a seu modo, encontrará ou não seu corpo como enfermo”205 

(p.146). Fainblum reitera a necessidade de investimento libidinal apesar das marcas do corpo 

enquanto possibilidade de desfecho positivo para a criança. A mãe deve ser capaz de olhar, 

dessa forma, para além da marca da falta orgânica, o seu filho enquanto uma possibilidade de 

novos investimentos, esses a serem ainda construídos206. 

 

4.4 Do olhar ao corpo 

 

 Levando em consideração a importância do olhar materno para a criança e dos efeitos 

desse na subjetivação do bebê, relaciono nesse momento a questão do olhar materno e de sua 

incidência nos casos de deficiência auditiva ao conceito de imagem de corpo proposto por 

Françoise Dolto207  em “A imagem inconsciente do corpo”, buscando ilustrar a constituição 

psíquica através do corpo e do cuidado materno. De acordo com a autora a imagem do corpo 

“...é a síntese viva de nossas experiências emocionais: inter-humanas, repetitivamente vividas 

através das sensações erógenas eletivas, arcaicas ou atuais. Ela pode ser considerada como 

a encarnação simbólica inconsciente do sujeito desejante...” (p.14-15). Ao postular esse 

conceito, Dolto se preocupa em diferenciá-lo de esquema corporal, esse último que diz 

                                                           
203 SCHORN, M. La capacidad en la discapacidad: sordera, discapacidad intelectual, sexualidad y autismo. 
Buenos Aires: Lugar Editorial, 2005 
204 Tradução livre minha 
205 Tradução livre minha 
206 Marta Schorn aborda amplamente essa questão no livro “La capacidad en la discapacidad: sordera, 
discapacidad intelectual, sexualidad y autismo” citado acima. 
207 DOLTO, F. A imagem inconsciente do corpo. Tradução Noemi Moritz. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 2002. 
320 p. 
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respeito ao individuo em sua concretude orgânica, ser representante de uma determinada 

espécie. Dolto explica: “Se o esquema corporal é, em princípio, o mesmo para todos os 

indivíduos (aproximadamente de mesma idade, sob um mesmo clima) da espécie humana, a 

imagem do corpo, em contrapartida, é peculiar a cada um: está ligada ao sujeito e sua 

história” (p.14). O esquema corporal pode, dessa forma, ser consciente, pré-consciente e 

inconsciente, enquanto a imagem corporal é necessariamente inconsciente, por ser constituída 

e constantemente modificada a partir das marcas libidinais vividas.  

 Dolto afirma, então, que “é graças à nossa imagem do corpo sustentada por – e que se 

cruza com – nosso esquema corporal que podemos entrar em comunicação com outrem” 208 

(p.15). Mas o que compõe a imagem do corpo e de que forma essa se constitui? A autora 

responde a essas questões expondo os aspectos dinâmicos da imagem do corpo: imagem de 

base, imagem funcional e imagem erógena. Explicarei brevemente cada uma dessas imagens, 

entendendo tal exercício enquanto fundamental na compreensão da temática aqui abordada. 

 A imagem de base é o primeiro constituinte da imagem de corpo e diz respeito, 

principalmente ao narcisismo primário e à noção de continuidade corporal. Conforme diz 

Dolto, a imagem de base diz respeito ao “...sentimento de existir de um ser humano, que 

sustenta seu corpo em seu narcisismo, sentimento que é evidente, provém desta convicção, 

sem dúvida ilusória, de continuidade” (p.38). Esse conceito nos interessa por remeter 

justamente ao narcisismo primário, já abordado previamente nesse trabalho. Aponto aqui 

então para a problemática do investimento narcísico e da antecipação do sujeito quando, 

desde muito cedo, os pais são informados a respeito da deficiência. Usarei a fala de Ana 

Cristina Marzolla209 para ilustrar esse ponto:  

“O investimento dos pais num ideal em relação ao filho é condição 
fundamental no processo de constituição deste (...) a identificação da surdez 
em uma criança pode acarretar sérias consequências sobre o funcionamento 
psíquico de toda uma família, na medida em que tal diferença marca de 
forma imprevista e definitiva a perda da ilusão do filho perfeito” (p.101). 
 

A contribuição de Marzolla complementa a noção de imagem de base por apontar sua 

importância quando falamos de um casal parental que deve investir narcisicamente em uma 

criança surda.  

                                                           
208 As partes que não estão em itálico correspondem aos grifos da autora 
209 MARZOLLA, A. C. O pai e seu filho surdo: “um olhar psicanalítico”, Tese de Doutorado (Psicologia 
Clínica), Pontifica Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010, 180p. 
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 À imagem funcional, Françoise Dolto210 associa a ideia de movimento, considerando 

que essa abarca a noção de falta e, portanto, de desejo:  

“O que passa pela mediação de uma demanda localizada no esquema 
corporal em um lugar erógeno onde se faz sentir a falta específica, é o 
que provoca o desejo. É graças à imagem funcional que as pulsões de 
vida podem, após serem subjetivadas no desejo, tender a manifestar-se 
para alcançar prazer, objetivar-se na relação com o mundo e com o 
outro” (p.43).  

Esse movimento implica, dessa forma, em prazer: “Por exemplo, a expulsão pelo 

prazer da coluna de ar pulmonar...” (p.43). Pergunto-me o que ocorre quando, no caso da 

ausência da audição, os pais sensibilizados podem ou não investir libidinalmente no órgão 

auditivo a ponto de fazer desse uma zona pertencente ao corpo funcional, o que, entendo, 

seria uma condição psíquica para o uso do implante coclear 211. 

 Por fim chegamos à imagem erógena, terceiro e final componente da imagem de 

corpo. Essa imagem “...é associada a determinada imagem funcional do corpo, lugar onde se 

focaliza o prazer ou desprazer erótico na relação com o outro” (p.44). Acredito que agora é 

possível uma melhor compreensão da definição de imagem do corpo, conforme Dolto a 

propõe:  

“A imagem do corpo é aquilo onde se inscrevem as experiências relacionais 
da necessidade do desejo, valorizantes e/ou desvalorizantes, ou seja, 
narcisantes e/ou desnarcisantes (...) manifestam-se como uma simbolização 
das variações de percepção do esquema corporal e, mais particularmente, 
daquelas que induzem os encontros inter-humanos, dentre os quais o contato 
e os dizeres da mãe são predominantes” (p.27).  
 

O que se destaca aqui, dessa forma, é a importância do dizer materno para o bebê e 

para a formação de sua imagem de corpo.  

 Aponto nesse momento para uma questão que frequentemente ocorre quando 

observamos famílias de crianças surdas usuárias de implante coclear. Há um silêncio, 

permeado por inúmeras tentativas de comunicação, mas sem que uma palavra oral seja 

mencionada. Tampouco há uma comunicação pautada pela língua de sinais. Não: é um fazer 

mímico, desconexo, um conjunto de códigos que faz sentido para a dupla ou, ao menos, para 

                                                           
210

 Ibidem, p.81. DOLTO, F. A imagem inconsciente do corpo... 
211 Faço tal reflexão principalmente a partir da observação de crianças que, apesar do ganho auditivo já 
constatado, não respondem ao chamado de seu nome, por exemplo. Tenho a impressão de que sua respostas aos 
sons é puramente de reflexo, quando esse som é mais alto. 
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seu emitente. Marzolla212 associa tal comportamento a uma identificação com o corpo doente 

do filho, o que certamente tem implicações para a criança: “...penso nas mães e pais que 

diminuem o volume da voz ou mesmo emudecem diante do filho visto como ‘surdo-mudo’. 

Diminuem suas falas diretas, e se utilizam pouco da palavra. Caem no silêncio e deixam a 

criança à própria sorte” (p.81).   

 Françoise Dolto213 aponta para a necessidade da relação com o outro enquanto 

condição para que o bebê se estruture como ser humano. De acordo com a autora: “É na 

medida em que a imagem do corpo se estrutura assim na relação intersubjetiva, que qualquer 

interrupção desta relação, desta comunicação, pode ter efeitos dramáticos” (p.29). 

Imaginemos, então, que o interlocutor a quem o casal parental se dirige seja somente a criança 

deficiente, tomada em sua totalidade como falta.  

 

4.5 O “filhodeficiente”: sobre um luto necessário 

 

 Se o olhar do casal parental em relação à deficiência tem grande importância para a 

constituição psíquica do bebê, sendo ele uma das funções que permitem o caminho de 

subjetivação da criança, - e, portanto a condição de ser falante - é necessário refletir a respeito 

dos efeitos desse olhar quando somente a surdez pode ser vista.  

Steban Levin214 propõe a holófrase “hijodiscapacitado”215 para explicar a reação de 

estranhamento e rejeição que pode ser vivida por esses pais:  

“O ‘filhodeficiente’ se transforma assim, ele mesmo, numa promessa e um 
projeto, mas que é unicamente em função da deficiência que o acomete e que 
chega a acometer o familiar, como um acontecimento imóvel e definitivo da 
própria deficiência” (p.39)216.  
 

Dessa forma, Levin explica como esses pais herdam somente a deficiência de seus 

filhos, sendo assim questionados em sua função parental. A consequência é então que a 

criança é filha da deficiência, estando assim eternamente ligada a essa, a qual encerra em si 

                                                           
212 Ibidem, p. 82. MARZOLLA, A.C. O pai e seu filho surdo.... 
213 Ibidem, p.81. DOLTO, F. A imagem inconsciente do corpo... 
214 Ibidem, p. 4. LEVIN, S. Discapacidad... 
215 A tradução livre para o português seria “filhodeficiente” 
216 Tradução livre minha 
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quaisquer outras possibilidades. O conceito de holófrase é abordado por Vorcaro217 da 

seguinte forma:  

“Se o casal de significantes é holofraseado, então a relação da significação 
do sujeito à afânise se encontra modificada: o sujeito não aparece como falta, 
mas como monólito cuja significação se iguala à mensagem enunciada, o 
sujeito já é dado na mensagem” (p.33). 

 Frente a essa possibilidade da holófrase “hijodiscapacitado”, Levin coloca três 

desfechos possíveis para a criança deficiente. O primeiro aponta para o amor incondicional 

dos pais, que passam a viver em função do filho. De acordo com o autor, o amor sem limites 

disfarça os sentimentos de culpa e a rejeição decorrentes da deficiência. Os pais são, então, 

pais da deficiência.  

 O segundo desfecho diz respeito à “...rejeição, exclusão, onde se refrata a imagem da 

criança desidentificando-a como filha e recobrindo-a com a deficiência, obnubilando todo 

encontro possível com a criança além da sua deficiência” (p.41). Nesse cenário há frequente 

comparação com o filho ideal que não veio, mascarando sentimentos de culpa e ódio do casal 

parental, e ocasionando para a criança real uma constante competição com o filho perfeito que 

não nasceu.  

Nesses dois percursos, Levin aponta para a incapacidade dos pais em fazerem o 

trabalho de luto e elaboração da deficiência, o que aparece na terceira possibilidade de 

desfecho. Nas palavras de Levin: “Procuramos então recuperar a função de filho que a 

deficiência incapacitante, em sua impregnação discursiva e simbólica, torna 

‘filhodeficiente’” (p.41)218. Essa trajetória implica que o laço afetivo dos pais seja feito com o 

filho, e não com a sua deficiência, que é o que ocorre nas possibilidades citadas 

anteriormente.  

Vejo aqui a necessidade de abordar o conceito de luto, considerando-o de fundamental 

compreensão quando se trata da possibilidade de investimento libidinal no filho real. Freud 

em “Luto e melancolia”219 postula o trabalho de luto enquanto uma reação normal à perda de 

algo querido – e portanto investido libidinalmente – seja o objeto concreto ou abstrato. De 

acordo com o autor:  

                                                           
217 Ibidem, p. 5.  VORCARO, A. M. R. A criança na clínica psicanalítica... 
218 Tradução livre minha 
219 FREUD, S. Luto e Melancolia. Tradução, introdução e notas: Marilene Carone. São Paulo: Cosac Naify, 
2011 



 

86 

 

“Uma a uma, as lembranças e expectativas pelas quais a libido se ligava ao 
objeto são focalizadas e superinvestidas e nelas se realiza o desligamento da 
libido(...) Mas de fato, uma vez concluído o trabalho do luto, o ego fica 
novamente livre e desinibido (p. 51).  
 

Entende-se dessa forma que a perda deve ser sentida e apropriada pelo sujeito que a 

vive, o que implica em sua aceitação e elaboração.  

Ao contrapor o conceito de luto ao de melancolia220, Freud coloca a questão da 

consciência em relação ao que é perdido. Nessa ótica, entende-se que no luto há consciência 

em relação ao que foi perdido, enquanto na melancolia pode-se saber quem foi perdido, mas 

não necessariamente o que, no próprio sujeito, foi subtraído com essa perda. Roudinesco e 

Plon221, em seu “Dicionário de Psicanálise” abordam a diferença entre as duas possibilidades 

de reação à perda de objeto:  

“Enquanto o sujeito, no trabalho de luto, consegue desligar-se 
progressivamente do objeto perdido, na melancolia, ao contrário, ele se 
supõe culpado pela morte ocorrida, nega-a e se julga possuído pelo morto ou 
pela doença que acarretou sua morte” (p.507).  
 

A noção de melancolia pode, então, ser associada à primeira trajetória do 

“filhodeficiente” proposta acima por Levin: nesse cenário, a culpa gera a identificação com a 

deficiência e impede o investimento na criança que se apresenta além da falta orgânica. Não 

se vê, então, a criança, mas sim os impedimentos que são sentidos como impostos pela 

surdez.  

Ainda quanto à diferenciação do luto em relação à melancolia, Kaufmann222 explica:  

“...no luto, diferentemente do que se passa na melancolia, esses processos 
(relacionados à ambivalência inconsciente) conseguem se exprimir e se 
resolver passando pelo reino dos traços mnêmicos das palavras, a saber, o 
pré-consciente, e chegando até a consciência. Na melancolia, essa via parece 
estar barrada (gesperrt) e a doença remeteria antes a um enfraquecimento do 
eu de ordem traumática que a uma fixação da libido num tipo de relação de 
objeto” (Dicionário enciclopédico de Psicanálise, p.327).  
 

                                                           
220 O conceito de “melancolia” será aqui brevemente trabalhado conforme a concepção freudiana. Dessa forma, 
não proponho que os sujeitos mencionados tenham uma estrutura melancólica, mas sim que há aspectos na forma 
de elaboração do luto, como a estagnação psíquica e a fixação no luto, que nos permitem entender como reações 
melancólicas.  
221 Ibidem, p. 74. PLON, M; ROUDINESCO, E. Dicionário de Psicanálise... 
222 Ibidem, p. 70. KAUFMANN, P. Dicionário enciclopédico de psicanálise... 
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Entendo desse modo, que a capacidade de elaboração implica na consciência da perda 

do objeto e no trabalho de descatexização do que foi perdido. No caso da melancolia, no 

entanto, tal possibilidade é descartada, pois o luto pelo objeto perdido é impedido.  

As decorrências de um luto pouco elaborado frente ao filho surdo são inúmeras. Vejo 

no Espaço Escuta pais fragilizados em seu narcisismo e fortemente abalados pelo trabalho de 

elaboração da perda do filho esperado – o qual é revivido em diferentes ocasiões da vida 

familiar. E noto também pais presos ao luto, cujos filhos não têm outra possibilidade de 

identificação senão com a deficiência e com a falta. Associo então esses pais, às duas 

primeiras trajetórias propostas por Steban Levin. Num primeiro cenário, são pais que se 

contentam com a situação do filho sem questionamentos, como se qualquer coisa fosse um 

sucesso, ou seja, como se qualquer avanço da criança fosse mais que o esperado a partir da 

deficiência. Esses cuidadores associam simples atividades cognitivas a uma surpresa em 

relação à capacidade da criança. Lembro-me de uma situação contada no grupo de pais, na 

qual um cuidador se viu impressionado pela capacidade da criança em colocar o chinelo entre 

a parede e a porta, para que essa não batesse. Como se a criança, pela deficiência, não tivesse 

a capacidade de fazer tal associação.  

Em outro momento, uma cuidadora relatou que, ao ir buscar a filha na escola, foi 

informada pela professora sobre muitas coisas cotidianas que a criança lhe disse. A cuidadora 

disse então para a professora: “não, você deve estar falando de outra criança, porque a minha 

filha não é capaz de dizer todas essas coisas”. Nota-se então a dificuldade desse dizer, pois a 

mãe não consegue abrir a possibilidade de que a filha lhe diga coisas que não sejam através da 

fala. A professora, por outro lado, mostrou-se aberta para o que a criança tinha para informar, 

o que aparentemente deve ter sido muito mais do que a mãe pode ouvir da manifestação 

espontânea dessa filha. É como se o “não falar” encerrasse qualquer possibilidade 

comunicativa da criança. 

Nessa perspectiva incluo também pais que, frente a um comportamento notável de 

distanciamento de realidade da criança, às vezes inclusive traços autísticos, amenizam a 

situação – também como um mecanismo de defesa. Essas são crianças que têm dificuldade no 

contato com o outro, principalmente no olhar e na troca.  Muitos pais as referem, no entanto, 

como “tímidas” ou “quietinhas”. O trabalho no PEE com esses pais é de sensibilizá-los para 

uma questão além da surdez propriamente dita. Ou, ainda, para os progressos que essa criança 
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tem possibilidade de alcançar – mas cujo impedimento se encontra na impossibilidade dos 

pais em inseri-las em sua história, de contarem para ela sobre suas próprias dificuldades.  

Acredito que também no segundo cenário proposto por Levin, no qual há uma rejeição 

do filho deficiente, podemos considerar um luto dificultado como reação ao objetivo perdido. 

Isso porque, de acordo com o autor, há constantemente a imagem do filho ideal a competir 

com o filho real. Dessa forma, entende-se que não houve desinvestimento libidinal integral do 

filho idealizado. No Espaço observamos pais que vivem na espera de poder se comunicar com 

seu filho. Apesar de demonstrarem satisfação com os resultados obtidos, estão constantemente 

visualizando um futuro no qual poderão efetivamente relacionar-se com a criança. Muitas 

vezes são crianças que apresentam desenvolvimento psíquico notável ao longo da participação 

no Espaço Escuta, mas esse progresso não é visto pelos pais.  

Mauro era uma criança desconectada do mundo externo quando chegou ao Espaço. Na 

primeira visita ao serviço ele se apegou a um brinquedo e, frente à impossibilidade de leva-lo 

embora, chorou initerruptamente, debatendo-se. Posteriormente a equipe associou esse 

comportamento a uma sensação de desintegração no caso de ter que se desfazer do brinquedo. 

Durante o primeiro semestre de participação, Mauro não fazia contato visual com 

nenhum membro da equipe e, constantemente, repetia o comportamento de choro e 

isolamento, impedindo sua participação na atividade coletiva. Brincava sozinho com 

frequência e repetia uma brincadeira de englobar totalmente objetos com a massa de modelar. 

Eu observei muitas vezes essa atividade e, ao ver o prazer de Mauro na hora de reaver o 

objeto, entendi que havia nesse ato uma elaboração da relação simbiótica com a mãe. 

Concomitantemente, a mãe fazia terapia e falava sobre a sua dificuldade de relacionar-se com 

o filho, que sempre a decepcionava. Em determinado momento de sua participação no PEE, a 

mãe de Mauro relatou o comportamento do filho na noite anterior: vendo que a mãe havia 

saído, demonstrou insatisfação, explicou que também queria ter saído, pois queria ter ido a um 

determinado lugar. Notemos que a criança, ainda sem domínio da linguagem oral, pôde 

comunicar a insatisfação e o desejo frustrado. O que a mãe relatou, no entanto, foi sua própria 

frustração, a de não conseguir entender onde Mauro queria ter ido. Pretendo expor nessa 

vinheta o quanto o nosso trabalho implica, também, em notarmos e nos mobilizarmos frente 

aos ganhos das crianças, noção essa corroborada por Julieta Jerusalinsky. Entendo, portanto, 

que o luto pelo filho ideal abre espaço subjetivo para o desenvolvimento do filho real. Mauro, 

por exemplo, está sempre um passo atrás do que ele poderia ser. Mas sua mãe não pode, 
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ainda, entrar em contato com os efeitos narcísicos que a deficiência lhe causou. Ela fala, 

ainda, sobre um momento futuro no qual o filho irá falar, e ela dirá para todos: “Viram? Ele 

era surdo”. Sublinho o “era” de forma a ressaltar o quanto essa mãe acredita que a 

possibilidade da fala oral irá reparar o dano narcísico causado pela deficiência: na fantasia 

materna, ao falar Mauro deixará de ser surdo.  

 

4.6 Falar... Para quem? 

 

Pontuei aqui a importância do falar e do saber materno em relação ao bebê, mas 

apontei também para a importância do que é falado, e para quem é falado. Levin223 contribuiu 

para essa reflexão trazendo o conceito de “filhodeficiente” e as possíveis implicações do 

discurso que é endereçado à criança, ou seja, da forma como pode ser vista pelos pais quando 

traz a marca de uma falta. Entendo, portanto, que o que faz registro na criança é o que marca 

os pais, o que implica que algumas falas não têm incidência, por não serem carregadas de 

significados e carga afetiva. A esse respeito, cito Julieta Jerusalinsky224: “...a palavra 

estimular não está relacionada apenas a incitar, a provocar reação, como podemos pensar à 

primeira vista, mas também a escrever e produzir marca deixando inscrito um estilo” 

(p.64)225.  

Ao discorrer a respeito do risco da interrupção da comunicação no desenvolvimento da 

imagem do corpo, Dolto ressalta a importância fundamental da relação significativa com o 

outro: “Mesmo quando existem palavras, sons... se estes não significam para o sujeito-

criança comunicação de uma pessoa com sua pessoa, pode existir uma espécie de brecha na 

simbolização...”226 (p.31). Dolto, dessa forma, insiste na importância das palavras, mas 

acrescenta a necessidade dessas palavras serem carregadas de significados e de uma intenção 

genuína no contato com o outro.  

Compreendo, assim, que é necessário que os pais de uma criança deficiente possam ter 

contato com os sentimentos negativos decorrentes do diagnóstico e da ferida narcísica. É 

necessário que eles admitam que a realidade que se apresenta não é a que eles esperavam, ao 

                                                           
223 Ibidem, p. 4. LEVIN, S. Discapacidad... 
224 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
225 Grifos da autora 
226 Ibidem, p.81. DOLTO, F. A imagem inconsciente do corpo... 
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invés de tentarem tamponar tal sofrimento, conforme aponta Alfredo Jerusalinsky, ao 

apresentar o conceito de denegação do desejo de morte, que será mais bem elaborado nos 

casos desse estudo (Jerusalinsky, A.)227. Acredito que reside aqui a diferença fundamental 

entre a elaboração e o congelamento do trabalho de luto nesses casos, pois uma vez que os 

pais podem falar sobre o ódio e a rejeição que sentiram em relação ao filho surdo, eles podem 

também elaborar esses sentimentos e visualizar novas perspectivas. Os pais que não 

conseguem faze-lo, entretanto, veem-se aprisionados ao “filho deficiente”. 

Pretendo ter exposto nesse capítulo os principais conceitos psicanalíticos que abordam 

a vivência de se ter um filho deficiente. Ao explorar o momento da gestação – carregado pelo 

investimento narcísico parental- seguido pelo diagnóstico da surdez e suas possíveis 

intercorrências no vínculo com a criança, entendo ter traçado um panorama que permite ao 

leitor uma melhor compreensão das famílias com quem trabalhamos no Programa Espaço 

Escuta, assim como as possíveis questões trazidas por essa população.  

De forma a encerrar – brevemente - a temática aqui trabalhada, proponho para o 

próximo capítulo uma reflexão acerca da contribuição de Françoise Dolto:  

“De maneira geral, a compreensão de uma palavra depende simultaneamente 
do esquema corporal de cada um e da constituição de sua imagem do corpo, 
associadas às trocas vivas228 que acompanharam, para ele, a integração, a 
aquisição desta mesma palavra (...) mas aquele que não tem, seja a imagem 
do corpo, seja o esquema corporal correspondente às palavras emitidas, ouve 
a palavra sem compreendê-la por não existir a relação corporal (imagem 
sobre esquema) que permite dar um sentido a ela” (p.33)229. 
 

Dolto propõe então a relação entre imagem de corpo e esquema corporal enquanto 

fundamental no processo de aquisição de linguagem. Noto aqui um ponto essencial que 

diferencia o Espaço em sua intervenção com as famílias: quebra-se com o pensamento 

corrente de intervenção na concretude por meio da valorização da subjetividade das pessoas 

envolvidas. Perguntamo-nos, então, o que acontece na história subjetiva dessa família? O que 

está por trás das palavras não ditas, do olhar sem destinatário, do ouvido que se nega a ouvir? 

A partir da contextualização do Espaço Escuta, assim como do desenvolvimento das 

noções de função paterna, materna e brincar e dos possíveis efeitos vividos pelos pais na 

vivência de se ter um filho surdo, no próximo capítulo irei trazer alguns casos que dão 

                                                           
227 Ibidem, p. 4. JERUSALINSKY, A. Psicanálise e desenvolvimento infantil... 
228 Grifo meu 
229 Ibidem, p.81. DOLTO, F. A imagem inconsciente do corpo... 



 

91 

 

visibilidade às questões clínicas que permeiam o trabalho do PEE, questões que suscitaram a 

presente pesquisa. Considerando a relevância dada aqui ao processo de constituição psíquica, 

estudarei os casos a partir dos possíveis entraves e possibilidades vividos pela criança nesse 

caminho: da impossibilidade de identificação, da impossibilidade de separação e da 

possibilidade de aquisição de linguagem. O enfoque da discussão dos casos será nos efeitos 

da notícia do diagnóstico da surdez sob a relação entre o casal parental e a criança. Será 

também estudada a posição do implante coclear em cada família, assim como o efeito que o 

dispositivo pode ou não operar a partir da impossibilidade das operações psíquicas 

mencionadas.  
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5. Das aquisições, a possibilidade da linguagem 

 

O meu exercício nesse estudo é fruto da minha observação das dinâmicas familiares ao 

longo de dois anos de trabalho no Programa Espaço Escuta. A escolha dos casos teve como 

critério a minha observação, somada às discussões realizadas em equipe, das produções e das 

formas de relação interpessoal das crianças e suas respectivas famílias. Em todos os casos 

discutidos as famílias tem um mínimo de dois semestres de participação no projeto. Os dados 

utilizados para exposição e discussão dos casos são provenientes de: entrevista psicológica 

(realizada por mim), entrevista de acolhimento (realizada por uma fonoaudióloga e uma 

assistente social), observações durante as atividades, vinhetas retiradas de sessões de grupos 

de pais e hipóteses produzidas conjuntamente em reunião interdisciplinar de equipe.  

Ao longo desses dois anos pude notar que frequentemente me chamavam a atenção os 

casos mais alarmantes: crianças que chegam sem possibilidade de contato com o outro, cujo 

olhar nos atravessa, crianças cujo comportamento era agressivo, crianças sem bordas 

corporais230 (não por questões neurológicas ou maturacionais, mas pela apropriação e 

endereçamento de suas produções). Por outro lado, outros casos também me alarmavam: as 

crianças que chegavam com desejo de comunicação, mas não conseguiam se expressar 

oralmente, e aquelas cuja comunicação não era inteligível para nós, mas que se expressavam 

oralmente de uma forma singular. Notei então que, do ponto de vista psicanalítico, era 

possível situar essas crianças em diferentes grupos para pensarmos na nossa intervenção junto 

às próprias crianças e aos seus pais; e também para explorar a minha principal questão: as 

diferentes respostas subjetivas em relação à aquisição de linguagem depois do implante 

coclear. Dessa forma, faço a discussão dos casos pautada pela ideia de diferenciação entre 

desenvolvimento e constituição psíquica, conforme proposta por Jerusalinsky, A e Coriat231 

(2011a):  

                                                           
230 O conceito de bordas corporais refere-se aos efeitos da libidinização necessária nos primórdios do psiquismo. 
A erogeneização do corpo do bebê cria esse invólucro simbólico, dado a partir do referencial de quem exerce a 
função materna. Tal operação ocorre a partir do olhar do Outro, que significa e antecipa as funções de cada parte 
do corpo do bebê, resultando na percepção do corpo unificado. De acordo com Julieta Jerusalinsky (2002): “A 
boca, o ânus, o ouvido, o olho e a borda palpebral, a fossa nasal, a uretra, etc. são diferentes buracos do 
organismo do bebê, em torno dos quais se gera uma atividade que exige cuidados. Portanto tais buracos 
orgânicos podem vir a se estabelecer como zonas privilegiadas, zonas erógenas, no laço com a mãe. Que 
venham ou não a sê-lo depende das marcas que a mãe ali produzir” (p.157).   
231 CORIAT, L. F; JERUSALINSKY, A. Desenvolvimento e maturação. In: Escritos da criança. 3. ed. Centro 
Lydia Coriat: Porto Alegre, n. 3, p. 67- 73. 2011a. 
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“O inconsciente materno determina a expressão da mãe acerca do que seu 
filho necessita. Isso se manifesta em uma série de ações significantes que são 
registradas pelo bebê inicialmente, desde a peneira de seu código genético, 
que marcará o caráter prazeroso ou desprazeroso de suas sensações, de 
acordo à concordância da atividade materna com sua necessidade. Este 
código inicial se transcreverá progressivamente no universo das imagens e 
palavras; universo no qual a criança penetra guiada pelos caminhos que 
preexistem no discurso parental. Como o espectro contrapõe-se à natureza do 
prisma que o produz, induzido pela luz preexistente; assim emerge o sujeito 
da criança: efeito de um desejo parental refletido em um sistema nervoso que 
o possibilita, mas que não o contém” (p. 72).  
 

Entendo, assim, a importância da constituição psíquica como condição para a 

aquisição das funções instrumentais. Desse modo, a forma como as operações psíquicas 

ocorrem é passível de observação nas produções mostradas pelas crianças, o que nos permite 

compreender sua forma de inserção na linguagem. 

A Psicanálise oferece diferentes aportes a respeito das formações autísticas e 

psicóticas e suas relações com a linguagem. Optei aqui por defini-las conforme proposto por 

Franklin Goldgrub232, em seu livro: “A Máquina do Fantasma: aquisição de linguagem e 

constituição do sujeito”.  De acordo com o autor:  

“Do ponto de vista da linguagem, dir-se-ia que a ecolalia e a ostensão 
gestual caracterizariam a linguagem autista, enquanto o emprego da palavra 
referencial, não necessariamente de maneira ‘adequada’, e frequentemente 
através de neologismos, (fundamentalmente estando ausente a palavra 
fonética ou o morfema), constituiriam a protótipo da linguagem 
esquizofrênica” (p.373)233.  
 

Ressalto, ainda, que não pretendo, por meio dessa discussão de casos, definir os 

diagnósticos das crianças mencionadas, mas sim utilizar essas categorias diagnósticas 

somente na medida em que elas nos ajudam a compreender e descrever a posição do sujeito 

em relação à linguagem. Ainda sobre essa questão, destaco a posição da Psicanálise a respeito 

da indefinição das estruturas no tempo da infância. Nas palavras de Vanoli e Bernardino234, 

ainda é possível, nesse momento “...mediante um lugar de escuta e de palavra, fazer advir um 

                                                           
232 Ibidem, p. 3. GOLDGRUB, F. A máquina do fantasma... 
233 Opto pela conceituação de autismo e esquizofrenia infantil de Franklin Goldgrub, mas aponto que dentro da 
Psicanálise tais posições podem ser entendidas de diferentes formas, tanto no campo da estrutura clínica, como 
na área dos tempos de constituição do psiquismo e forma de inserção na linguagem.  
234 VANOLI, E. N; BERNARDINO, L. F. Psicose infantil: uma reflexão sobre a relevância da intervenção 
psicanalítica. Estilos da Clinica, São Paulo, v. 13, n. 25, p. 250-267, nov. 2008. Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/estic/v13n25/a15v1325.pdf>. Acesso em: 26 Nov. 2013.  
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sujeito onde antes se acreditava estar instalado apenas um objeto, sujeitado ao desejo do 

Outro” (p.250). Tal noção é corroborada por Julieta Jerusalinsky235:  

“Dado que o sintoma de estrutura de uma criança não está decidido, mas 
radicalmente sustentado por aqueles que encarnam o Outro para o bebê, 
perdas ou alterações abruptas em tal laço com o Outro podem vir a ter 
efeitos de queda no modo de funcionamento que vinha se produzindo no 
bebê” (p.248).  
 

O exercício de descrever esses grupos e tentar entendê-los formalmente dentro da 

teoria psicanalítica permite, portanto, a melhor compreensão de quem são esses sujeitos e de 

como podemos, consequentemente, pensar nossa intervenção previamente e posteriormente ao 

implante coclear. A importância em situar esse grupo em especial mantém-se na 

especificidade da surdez e da opção pelo implante coclear, assim como seus possíveis efeitos 

significativos ou não na estrutura psíquica da criança. Dessa forma entendo que, assim como 

o implante coclear pode ser uma ancoragem positiva que possibilita o depósito de 

expectativas no recém-nascido ou, ainda, que o dispositivo propicie as condições orgânicas 

para a manifestação da linguagem oral em uma criança que já tinha adquirido a condição de 

linguagem; ele pode também, por outro lado, não fazer efeito algum frente ao impacto 

narcísico vivido no momento do diagnóstico da surdez, o qual tem a potencialidade de 

congelar as expectativas previamente depositadas no bebê. Françoise Dolto, ao diferenciar 

esquema corporal de imagem de corpo em uma exposição de casos, afirma:  

“O utensílio, o corpo, ou melhor, o mediador organizado entre o sujeito e o 
mundo, se posso assim dizer, estava potencialmente em bom estado, 
desprovido de lesões; mas sua utilidade funcional adaptada ao consciente do 
sujeito encontrava-se impedida” (p.10).  
 

Entendo, portanto, que o implante coclear pode assim – através da colocação dos 

eletrodos, cuja função é estimular o nervo auditivo – dar conta da lesão real, propiciando ao 

organismo o estímulo auditivo inicialmente impedido pelo não funcionamento das células 

ciliadas. Entretanto, a respeito dos efeitos da notícia de uma deficiência na relação entre os 

pais e o bebê e, consequentemente, na imagem corporal, Dolto236 aponta:  

“A evolução sã deste sujeito, simbolizada por uma imagem do corpo não-
enfermo, depende, portanto, da relação emocional de seus pais com a sua  
pessoa: trata-se de informações verídicas, em palavras, que lhe são dirigidas 
muito precocemente, relativas a seu estado físico de enfermo. Estas trocas 

                                                           
235 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
236 Ibidem, p. 81. DOLTO, F. A imagem inconsciente do corpo... 
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humanizantes – ou, pelo contrário, sua ausência desumanizante – provêm do 
fato de terem ou não os pais aceito a enfermidade do corpo de seu filho” 
(p.12-13).  
 

Partindo desses pressupostos, aponto como proposta desse trabalho a reflexão acerca 

dos resultados que podemos observar concretamente e as hipóteses que podemos levantar 

sobre a subjetividade dessas crianças e pais a partir da teoria psicanalítica.  

Entendo, portanto, as funções materna e paterna e o brincar como pontos cruciais no 

desenvolvimento psíquico infantil. Para isso tomarei como referência as definições de autismo 

e esquizofrenia infantil de Franklin Goldgrub237 em “A Máquina do Fantasma”. Ao falar 

sobre a identificação ao olhar do Outro Primordial – espelho e desejo do casal parental – e sua 

potencial indiferenciação, Lacan238 (1948 apud Goldgrub, 2008, p.382) afirma que: “... é 

possível aferir a passagem do estado de indiferenciação para o da posição de objeto. A 

impossibilidade da identificação resultaria no autismo”. Entende-se assim que o autismo é 

resultado da impossibilidade de identificação, na qual a criança ficaria no estágio anterior: 

“Há então um primeiro momento lógico em que o filhote humano ainda não está constituído 

como sujeito da enunciação, em que está radicalmente a mercê do desejo e da rede de 

representações do Outro encarnado.” (Jerusalinsky; J239, p.265). No autismo a questão em 

jogo é a o não enlaçamento a essa rede de representações, resultando no impedimento da 

identificação.  

Em relação à esquizofrenia infantil e à aquisição de linguagem, trago a seguinte 

colocação de Goldgrub240:  

“À identidade do objeto produzida pela identificação com a imagem 
especular segue-se a passagem para a posição de sujeito, alcançada via 
aquisição de linguagem. A não aquisição de linguagem indica a 
impossibilidade de separação em relação aos desejantes e sua consequência 
seria um quadro de esquizofrenia infantil.” (p. 382).  
 

Entende-se a partir da proposta do autor que a separação é condição para a aquisição 

de linguagem, essa que, por sua vez, situa a criança na situação triangular edípica, marcada 

pela chegada da própria linguagem – o pai, a lei – enquanto terceira instância: “A 

consequência desse estado de coisas é a emergência de uma situação triangular em que a 

                                                           
237 Ibidem, p. 3. GOLDGRUB, F. A máquina do fantasma... 
238 LACAN, J. (1948-49) O estádio do espelho como formador da função do eu, tal como nos é revelado na 
experiência psicanalítica. In Escritos I. Rio de Janeiro: Zahar, 1987. 
239 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
240 Idem 
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criança não tem como manter a crença na relação dual (ausência do terceiro).”241 (p.383). 

Temos assim três passagens fundamentais para o bebê em constituição: a identificação, 

marcada fundamentalmente pela função materna; a separação, onde incide a função paterna, e 

a aquisição de linguagem, atrelada ao acontecimento das operações anteriores, por meio da 

qual aparece a triangulação que inaugura a configuração edípica. Essas passagens puderam ser 

pensadas e teorizadas neste trabalho a partir de situações clínicas por mim enfrentadas no 

PEE. Os casos examinados a seguir são exemplares das possibilidades e impossibilidades em 

relação à linguagem, para além do implante coclear. O estudo dos casos, portanto, foi possível 

a partir da minha compreensão de três diferentes posições: da impossibilidade de 

identificação, da impossibilidade de separação e da possibilidade de aquisição de linguagem. 

Entendo, dessa forma, que o desenvolvimento não é autônomo, ou seja, maturação e 

constituição psíquica se entrelaçam para que a criança possa vir a falar.  

De forma a encerrar essa breve introdução, e explicitar a importância do nosso 

trabalho junto a essas famílias, trago a contribuição de Julieta Jerusalinsky242: 

“Com bebês que funcionam de modo autístico ou pequenas crianças que 
funcionam de modo psicótico, a intervenção pode vir a ter importantes 
efeitos de reestruturação dos sintomas fundamentais, pois ainda se conta com 
certa permeabilidade da estrutura a novas inscrições” (p.245).  
 

Entendo assim que o aporte psicanalítico pode colaborar com o nosso trabalho tanto 

no campo da teoria a respeito da constituição do sujeito, quanto na área prática, oferecendo 

subsídios para futuramente pensarmos nas formas de intervenções possíveis junto às famílias.  

 

5.1 Da impossibilidade de identificação: Saulo 

 

Começo aqui pelo caso da impossibilidade de identificação por acreditar que essa seria 

a primeira aquisição do infans, num processo que tem seu começo na antecipação do bebê que 

virá – o desejo parental em relação ao filho – passando pela libidinização do corpo do bebê, 

até o momento em que ele se reconhece – identificando-se à imagem do Outro que lhe é dada 

no olhar materno. Escolho o caso de Saulo por compreender que houve impossibilidade da 

identificação e por acreditar que o diagnóstico da surdez e a reação materna a esse se 

                                                           
241 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
242 Idem. 
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enredaram levando a criança a apresentar a forma de não-contato com o mundo observada 

atualmente no Espaço Escuta. Tal hipótese é aqui desenvolvida a partir da definição de 

Goldgrub243 sobre o autismo enquanto impossibilidade de identificação, o que nos leva a 

ressaltar o olhar do casal parental, e principalmente daquela que exerce a função materna, 

considerando nesse momento a importância da libinização do corpo do bebê a partir do desejo 

e antecipação do sujeito. Acrescento aqui contribuição de Catão e Vivès244 sobre o tema:  

“Fazemos a hipótese de que o autismo resultaria de um mau encontro entre 
uma criança não-surda – que não constituiu o ponto surdo – com um Outro 
surdo, de uma surdez significante (Cullere-Crespin, 2007). Crespin nomeia 
surdez significante parental a dificuldade de transitivar, de produzir a 
operação de atribuição subjetiva. Na clínica, deparamos com frequência com 
mães de crianças autistas que não conseguem atribuir um sentido àquilo que 
a criança enuncia, por mais evidente que esta enunciação possa parecer aos 
outros” (p.86).  
 

Entendo aqui que a surdez apresenta um desafio específico à mãe do bebê cujo 

diagnóstico é feito logo nos primeiros dias de vida, o que pode dificultar esse processo de 

atribuição de sentidos na relação de troca com o filho. Não raro escutamos dos pais: “mas por 

que falar com ele, se não ouve?”. De fato, há um não retorno real desse bebê, o que pode 

afetar a forma como a mãe irá continuar investindo na relação que fica marcada por esse 

desencontro, conforme apontado por Alfredo Jerusalinsky245:  

“Desencontro que, por um lado, aparece como efeito de uma dor que se 
instala, suprimindo o gozo do intercâmbio mãe-filho; por outro lado, 
alimenta-se com os baixos níveis de registro e resposta do pequeno, 
ocasionados pelos seus déficits constitucionais” (p.100).  
 

Entendo o caso de Saulo como emblemático em relação à surdez e ao autismo por ele 

apresentar algumas características comuns a muitas dessas crianças: a questão do olhar que 

nada busca; a questão da relação com sua mãe; e entre os profissionais, a aflição que aparece 

quando não há uma resposta. De fato, apesar de ser um caso amplamente discutido, a história 

de Saulo permaneceu muito tempo como um enigma para nós. Hoje percebo que somos 

colocados na mesma posição em que ele ocupa para a mãe: a de um estranho, do qual pouco 

se sabe, quase nada se pode compreender. Reitero a importância da formação do enigma com 

as palavras de Julieta Jerusalinsky246: “...a mãe exerce seu saber com o bebê estabelecendo a 

                                                           
243 Ibidem, p. 3. GOLDGRUB, F. A máquina do fantasma... 
244 Ibidem, p. 4. CATÃO, I.; VIVÈS, J. Sobre a escolha do sujeito autista... 
245 Ibidem, p. 4. JERUSALINSKY, A. Psicanálise e desenvolvimento infantil... 
246 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
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significação das demandas deste, mas mantém no laço com o bebê uma certa dimensão de 

não-saber, pois a produção do bebê comporta um enigma no qual ela se reconhece mas cuja 

decifração ela ignora” (p.249). Conforme será abordado na discussão desse caso, Saulo é 

visto pela mãe com estranhamento, pelo fato dela não se reconhecer nesse traço desconhecido 

que vê no filho e, assim, não toma-lo enquanto enigma do desejo. Tal condição - a de “nem 

sequer estabelecer um reconhecimento de um enigma” (p.249). - é colocada pela autora como 

um risco para a constituição do sujeito. 

Outro fator que compreendo como essencial nesse caso é o fato do diagnóstico ter sido 

feito através do “teste da orelhinha”, que é realizado logo após o nascimento da criança. 

Entendo, assim, que o efeito dessa notícia acarretou na dificuldade do enlaçamento de Saulo 

ao desejo materno, justamente por essa posição de estranhamento, de não pertencimento à sua 

rede familiar. Sobre essa questão, trago uma breve contribuição de Laznik247, no sentido de 

elucidar a reação materna: Se disse que geralmente este tipo de processo acontece à revelia 

da mãe, é que ele é intolerável e a mãe tenta racionalizar, ou seja repelir seus pensamentos o 

máximo possível” (p.42). Ainda Marzolla e Passos248 fazem a seguinte colocação: “Sofrer 

efeitos estruturantes não significa dizer que haja controle (dos sujeitos) sobre o que ocorre 

ao longo desse caminho” (p.241). A Psicanálise, dessa forma, nos oferece subsídio teórico 

para pensar na forma de intervenção ao apontar uma observação realizada com olhar clínico. 

Tal pontuação, entretanto, não deve implicar na culpabilização dos agentes das funções 

materna e paterna, mas sim nas direções do tratamento junto à família. De acordo com Julieta 

Jerusalinsky249:  

“Situar tais operações (constituintes do sujeito)250 permite sair de uma 
dimensão imaginária acerca do que é ser bom pai ou boa mãe de um bebê e 
culpabilizar os pais quando eles não respondem a tais ideiais O que está em 
jogo não é se uma mãe ama mais ou menos o seu filho (...) mas a sustentação 
das operações constituintes para o bebê” (p.252). 
 

Lembro que tive muita dificuldade na primeira entrevista com Marta, mãe de Saulo. 

Essa dificuldade encontrava-se, principalmente, no desenvolvimento das questões sugeridas 

e/ou trazidas pela mãe. Explico: com muita rapidez todas as questões se esgotavam, ela pouco 

falava, parecia resistente a qualquer via de desenvolvimento dos temas que eu tentava 

                                                           
247 Ibidem, p. 6. LAZNIK, M. Os efeitos da palavra sobre o olhar dos pais...  
248 Ibidem, p 42. MARZOLLA, A. C.; PASSOS, M. C. A clinica com grupos... 
249 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
250 Complemento meu 
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provocar. Entendo que essa dificuldade no contato com o psicólogo no PEE é algo dentro do 

esperado: as expectativas iniciais da maioria dos pais que chegam ao serviço dizem respeito 

ao desenvolvimento de linguagem da criança, não necessariamente a demandas pessoais ou 

questões que os levariam a um psicólogo251. Entendo esse, inclusive, como um dos nossos 

objetivos: abrir um espaço de apropriação de suas singularidades e dificuldades e, 

eventualmente, o levantamento de uma demanda pessoal de tratamento psicológico. Mas a 

entrevista de Marta me trouxe certo incômodo, algo além do que eu sinto normalmente com 

os pais mais resistentes: não havia palavra circulando entre nós. Saulo é, nesse momento, 

descrito como alguém que trouxe novas descobertas para Marta, fazendo-a sair de seu lugar 

comum e buscando serviços para o atendimento da criança. Quanto à expectativa em relação 

ao serviço, nos encontramos frente a uma demanda peculiar: “que ele (Saulo) desenvolva a 

voz”. Esse é mais um ponto que tento desenvolver e não encontro resposta. Ficamos 

estagnadas. Em relação à questão da voz, trago a seguinte contribuição de Catão252:  

“A voz traz a marca particular de um sujeito. Quando passa a falar em seu 
próprio nome e a formular o que não compreende sob a forma da questão, a 
criança assume seu lugar de sujeito sob a mediação de um corpo preso na 
rede dos significantes da linguagem e referido ao desejo do Outro. A 
tentativa de produção dos sons seguida da fala faz do infans, a um só tempo, 
ator e produto de seu próprio processo de subjetivação” (p.221).  
 

Interessante que, quando nos encontramos com Saulo, com idade de quatro anos e 

meio, parece que era de outra criança que Marta nos contava. Apesar de vocalizar, ele não 

apresenta qualquer indício de intenção de articulação de uma fala, muito menos dirigida a um 

outro. Com o tempo notamos que a vocalização aparece de forma aleatória. Ainda sobre a  

questão da voz, trago a contribuição de Lima e Lerner253: “...para que o bebê constitua uma 

voz própria e o desejo fundador do inconsciente, é preciso que essa sincronia com o outro 

materno seja quebrada, produzindo um resto que permanece inassimilável e se apresenta 

                                                           
251 Acredito ser importante ressaltar, sobre esse tema, que essa demanda dos pais tem mudado conforme nós 
mudamos nossas diretrizes de intervenção no Espaço Escuta. Se, inicialmente, tínhamos como foco principal a 
questão do desenvolvimento de linguagem e o trabalho com as crianças, atualmente entendemos que a 
intervenção com o cuidador é tão importante quanto aquela com a criança, pois levamos em conta os aspectos 
psíquicos do que é aqui entendido como aquisição de linguagem. 
252 CATÃO, I. O bebê nasce pela boca: voz, sujeito e clínica do autismo. São Paulo: instituto Langage, 2009. 
240 p. 
253 LIMA, T. M.T ; LERNER, R. Contribuições da noção de pulsão invocante à clínica do autismo e da psicose 
infantil. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE PSICOPATOLOGIA FUNDAMENTAL, 5., 2012, São 
Paulo. Anais eletrônicos. São Paulo: PUC, 2012. Mesa redonda. Disponível em: 
<http://www.psicopatologiafundamental.org/uploads/files/v_congresso/mr_105_-
_tiago_de_moraes_e_rog%C3%A9rio_lerner.pdf>. Acesso em: 16 out. 2013. 
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como enigma do desejo do Outro” (p.4). É notável então que, nesse caso, seja justamente a 

voz o ponto de queixa materna, pois a voz surge para a criança como consequência da quebra 

da sintonia uma vez existente em mãe e bebê, sintonia essa que, como veremos, não foi 

possível para Marta e Saulo.  

Dados do acolhimento apontam para um intervalo de quase três anos entre a 

confirmação do diagnóstico e a cirurgia de implante coclear. Podemos entender esse como um 

tempo longo, considerando as condutas atuais de realizar a cirurgia o quanto antes, visando 

diminuir o período de privação auditiva. Marta fala nessa entrevista que teve dificuldade em 

tomar a decisão pelo implante coclear e que, após a decisão, ainda se passou um ano até que a 

cirurgia fosse realizada. Há também relato de falta às consultas médicas o que, associado ao 

tempo de demora, aponta para a dificuldade da mãe em se haver com a questão da surdez. 

Mais uma informação interessante tem procedência na nossa discussão de caso em equipe, 

quando uma das profissionais comenta: “tudo aconteceu na vida dele depois do implante”. 

Ressalto que Saulo chega ao PEE com quase quatro anos e meio, tendo passado pela cirurgia 

exatamente um ano antes. Acredito que o conceito psicanalítico Verleugnung, o qual entendo 

aqui como recusa (e pode, ainda, ser entendido como “rejeição” ou “denegação” (Schlachter e 

Beividas254) pode nos ajudar a compreender a reação de Marta frente ao diagnóstico, tanto no 

que tange sua relação com Saulo, como também quanto à dificuldade de frequência às 

consultas relacionadas à surdez do filho. De acordo com Laplanche e Pontalis255, em seu 

Vocabulário da Psicanálise a Verleugnung refere-se a um “... modo de defesa que consiste 

numa recusa por parte do sujeito em reconhecer a realidade de uma percepção 

traumatizante...” (p.436).  Schlachter e Beividas fazem uma análise do conceito da seguinte 

forma: “Pensamos que, na denegação, o sujeito fica predominantemente na indisposição 

/NÃO-QUERER - SABER/, e circula entre a disposição e a relutância a este saber o tempo 

todo. Encontrando-se em uma indisposição, fica na interseção entre um e outro” (p.220). 

Podemos notar um movimento semelhante em Marta: ao mesmo tempo em que ela busca o 

tratamento, essa ação é inconsistente. É justamente no momento de fazer os exames de 

imagem – que indicariam a possibilidade ou não de realização da cirurgia – que Marta falta às 

                                                           
254 SCHLACHTER, L; BEIVIDAS, W. Recalque, rejeição, denegação: modulações subjetivas do querer, do crer 
e do saber. Ágora, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 207-227, jul./dez. 2010. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/agora/v13n2/v13n2a05.pdf>.  Acesso em: 28 nov. 2013. 
255 Ibidem, p. 35. LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J. B. Vocabulário de Psicanálise... 
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consultas. Trago aqui a contribuição de Alfredo Jerusalinsky256 a respeito da denegação do 

desejo de morte:  

“Já vimos por que se torna inevitável para os pais o desejo inconsciente (às 
vezes consciente) da morte da criança nascida com graves problemas de 
desenvolvimento. Ocorre que o sujeito previamente estruturado na 
linguagem torna-se incompatível, no imaginário parental, com essa criança 
(p.96).  
 

O autor aponta, assim, para a necessidade de simbolização desse desejo enquanto 

necessária para o olhar dos pais em direção ao bebê enquanto alguém normal.  Isso implicaria, 

portanto, numa representação simbólica do trauma vivido. Mas se Marta se recusa a, 

primeiramente, saber a respeito a surdez, uma ligação simbólica de elaboração do desejo de 

morte parece ainda mais inviável nesse caso. 

Retomo aqui então o conceito de Verleugnung pois acredito que ele pode, ainda, 

auxiliar na compreensão do caso desde o momento do diagnóstico. Numa sessão de grupo de 

pais, Marta nos conta sobre o dia em que foi ao hospital e teve a certeza sobre a surdez do 

filho. Ao sair do hospital, disse que “não via nada”: Olhava, mas não via. Assim, entendo que 

o informe não permitiu a compreensão integral da realidade, mas essa indisposição entre o 

“saber” e o “não querer”, o olhar e não ver. Reitero a importância do olhar materno nesses 

primeiros momentos de constituição do sujeito, função essa que é tomada aqui como 

fundamental na operação psíquica da identificação. De acordo com Julieta Jerusalinsky257:  

“Assim a constituição do Eu se dá pela alienação do bebê a esta imagem que 
o Outro encarnado lhe apresenta como sendo a dele (do bebê) (...) Tal 
imagem virtual é um reflexo do espelho constituído pelo investimento do 
narcisismo materno no bebê, e efeito da antecipação imaginária que a mãe 
produz e sustenta para o bebê” (p.120).  
 

Temos aqui, assim, a dependência da adaptação da antecipação imaginária em relação 

ao bebê, junto ao investimento narcísico, enquanto condições para que o bebê encontre-se 

desejado e sustentado numa imagem virtual de seu corpo. Mas a reação à notícia de que o 

filho traz uma deficiência pode dificultar essa operação, conforme descrito por Levin258: “A 

deficiência encarnada questiona, em seus efeitos sinistros, a função parental. Os pais 

herdam, desse modo, a deficiência, o diagnóstico, o prognóstico e o informe e as nefastas 

                                                           
256 Ibidem, p. 4. JERUSALINSKY, A. Psicanálise e desenvolvimento infantil... 
257 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
258 Ibidem, p. 4. LEVIN, S. Discapacidad... 
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consequências que acarreta”259 (p.38). Em relação à dificuldade narcísica de investimento 

libidinal em um filho que gera tal herança, trago a contribuição de Julieta Jerusalinsky: “Para 

serem reconhecidos enquanto pais, eles dependem, em primeiro lugar, que este bebê possa 

dar suporte com seu corpo à promessa de um gozo social, à promessa de realização de certos 

ideais da cultura” (p.118).  

Marta é nordestina, veio para São Paulo após casar-se com um conterrâneo que 

morava na cidade. Sobre sua cidade natal, Marta fala das tradições e do receio de “ficar para 

tia” que a levou ao casamento. Nessas descrições, percebe-se o discurso social no qual Marta 

nasceu e cresceu, o que pode, de certa forma, explicar a sua dificuldade ao ver no filho uma 

diferença que acaba por coloca-lo no lugar de estranho. Frente à deficiência, Marta encontra 

dificuldade em expor o filho socialmente. Julieta Jerusalinsky260 aponta para a possível 

destituição fálica do bebê quando este tem um diagnóstico muito precoce: “Num tempo em 

que recém-começava a ser possível a articulação de uma promessa de futuro, passa a incidir 

uma palavra que diagnostica, que sanciona o bebê a partir do “déficit”, a “falha” ou do 

fracasso da função” (p.119). Marta nunca conseguiu, por exemplo, retornar a sua cidade de 

origem, algo que fazia anualmente antes do nascimento de Saulo. Atualmente, espera que ele 

fale para que ela viaje com ele para visitar a família. A possibilidade da fala aparece aqui, 

portanto, como possibilidade de restituição do filho enquanto símbolo fálico, algo que foi 

dificultado a partir do diagnóstico. De acordo com Alfredo Jerusalinsky261:  

“Há certas questões que retomam desde o fantasma social aos pais e à 
criança cada vez que estes dão um passo (real ou imaginário) na direção da 
integração da criança na comunidade (...) Tais momentos reabrem os nós que 
se articularam em torno da doença da criança no momento traumático 
inicial” (p.97).  
 

Parece então que, antes de reviver o momento traumático do diagnóstico, Marta 

precisa de um retorno narcísico mínimo, algo que venha a inscrever Saulo na filiação, que o 

aproxime dessa família para a qual ele ainda permanece como um estranho.  

A significação de Marta ao momento do diagnóstico aparece, portanto, quando ela fala 

sobre a reação de sua irmã, a primeira pessoa que foi visitar quando soube da surdez: ela não 

acreditava (...) que ele não ia falar”. Na mesma sessão do grupo, Marta fala sobre a dor que 

                                                           
259 Tradução livre minha. 
260 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
261 Ibidem, p. 4. JERUSALINSKY, A. Psicanálise e desenvolvimento infantil... 
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sentiu quando colocou as primeira próteses auditivas em Saulo: elas eram grandes demais 

para suas orelhas de bebê. Na impossibilidade de olhar para essa visão dolorosa, e de ter o 

olhar dos outros reverberando uma verdade difícil de se aceitar, ela sempre colocava no filho 

um boné, que escondia o aparelho. Essa dificuldade foi vista também na entrada da família no 

PEE: o que nos deixava aflitas era aquele boné grande, que ocultava inclusive quase os olhos 

da criança. Não víamos Saulo, víamos um boné que protegia a mãe de uma visão que a 

colocava perto de uma verdade difícil de se apreender. Lembro-me, agora, de um momento 

específico que chamou a atenção de toda a equipe: em uma atividade em que propusemos uma 

massagem dos pais nas mãos dos filhos, Marta fazia a massagem sem olhar para Saulo – nem 

para seus olhos, nem para suas mãos. Fazia-o de forma rápida, parecia não estar envolvida, e 

não parecia aflita pelo filho tampouco estar envolvido na atividade. Tive a impressão de que 

fazia por fazer, por seguir nossa proposta, sem acreditar que pudesse naquele momento ter um 

momento de intimidade e troca afetiva com Saulo. 

O comportamento de Saulo no início de sua participação no PEE era muito semelhante 

todas as semanas: durante a Roda, a criança ficava girando sem endereçamento no meio da 

Roda, sem dar as mãos e rodar, como todos os outros. Quando nos sentávamos, Saulo 

começava um ritual: passava por cada um, batendo em um lugar específico do corpo 

(bochecha, cabeça, braço) fazendo um som. Fazia isso repetidas vezes enquanto nós fazíamos 

as atividades da Roda: tirar as fotos das crianças e convocar todos a cantar “bom dia” para 

cada um. Saulo, no entanto, parecia completamente alheio ao que acontecia. Nem sua própria 

foto, quando tirada do saquinho de fotos, chamava sua atenção. Muitas crianças exultam ao 

verem a foto: olham-se, comparam-na com a foto do crachá, mostram a foto para a mãe, que 

lhes devolve a felicidade em ver o rostinho do filho. Às vezes as crianças beijam as fotos e 

pedem para as mães beijá-las também. Mas Saulo não reage a sua foto; fica com ela na mão, 

mas não parece que isso signifique algo para ele. A mãe tenta chama-lo: olha filho, é você, 

que legal... Mas ele não parece interessado. Lembro agora dos primeiros choros de Saulo que 

pude observar na ocasião de separação da mãe para a continuação das atividades depois da 

Roda: era um choro intermitente, não endereçado a alguém. Na ocasião adotamos uma postura 

de acolher esse sofrimento da criança: uma das técnicas, espontaneamente, fazia um 

acolhimento físico, como um abraço ou um colo. Saulo, eventualmente, parava de chorar, mas 

não se envolvia nas atividades junto às outras crianças. Mais adiante relatarei outra ocasião 

em que Saulo chorou e como agi nessa situação.  



 

104 

 

Agora, no entanto, me detenho no conceito de fratura da função materna elaborado 

por Alfredo Jerusalinsky e Elsa Coriat262 (2011b), conforme relatado por Julieta 

Jerusalinsky263:  

“Essa fratura pode-se fazer presente tanto no ponto de remeter ao bebê 
demandas (porque não se supõe que ele seja capaz de respondê-las) quanto 
no ponto de situar-se como receptor de supostas demandas do bebê (porque 
não se supõe que ele seja capaz de realiza-las)” (p.140).  
 

A autora traz esse termo para compreender a reação dos pais aos filhos que, desde 

cedo, trazem a marca de um diagnóstico de alguma deficiência. A fratura seria, assim, o 

resultado desse não poder esperar nada do bebê. Muitas vezes nós da equipe comentávamos o 

caso de Saulo falando de nossa impressão de que a mãe o via como um estranho, alguém 

desconhecido: não há espaço para surpresas, para que ela se encontre inesperadamente vendo 

alguma nova produção do filho. E tampouco há um saber sobre o que ele faz ou poderá fazer 

em determinada situação. De acordo com Julieta Jerusalinsky264:  

“...quando cai a possibilidade de antecipar o bebê como capaz de certas 
produções, fica também fraturada a instauração de um circuito que, a partir 
do desejo e das demandas do Outro, vetorize a pulsão do bebê e dê lugar à 
produção de suas realizações” (p.140).  
 

Marta descobre sobre a surdez de Saulo muito cedo, nos dias seguintes ao nascimento 

da criança. Nesse momento há uma primeira notícia sobre a deficiência: a criança não passa 

no teste da orelhinha, e a mãe é orientada a retornar posteriormente para confirmação do 

diagnóstico, o que acontece três meses depois. Marta não fala sobre esses três meses, mas 

sobre o momento em que teve a confirmação da surdez de Saulo. Podemos entender, assim, 

que a hipótese da deficiência já provocava dificuldades da mãe em estar com esse filho, que 

poderia trazer a marca da surdez. 

No primeiro semestre de participação no grupo de pais, Marta fica bastante tempo 

quieta e, quando fala, faz piadas ou comentários sobre algo que falaram. Com bastante 

frequência ela busca alguém que está próximo para fazer comentários paralelos em relação à 

pessoa que está falando no momento. Entendo essa como uma postura defensiva de Marta: ela 

sabe que, ao compartilhar com o grupo suas ideias, terá uma posição de destaque e será, 

                                                           
262 CORIAT, L. F; JERUSALINSKY, A. Função materna e estimulação precoce. In: Escritos da criança. 3 ed. 
Centro Lydia Coriat: Porto Alegre, n. 1, p. 78- 87. 2011b. 
263 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
264 Idem. 
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possivelmente, convocada a falar mais. Mas, assim como na primeira entrevista comigo, 

quando tento convoca-la a dividir seus pensamentos com o grupo, ela em geral fica evasiva, 

fala algo e se recolhe. Com o tempo essa postura muda, e Marta sai de questões concretas para 

a fala de emoções e dificuldades. Acredito ser essa mudança um reflexo de nosso trabalho no 

PEE. Se, inicialmente, nos colocamos também na posição de desconhecer a respeito da 

família, ao longo do tempo pudemos nos colocar como curiosas e interessadas em relação à 

história e às possibilidades de Marta e Saulo. Em certa ocasião, tivemos contato de uma das 

profissionais que trabalha com a criança em outro serviço. Ela não sabia o que fazer, por onde 

começar o tratamento, porque acreditava que Saulo tinha algo além da surdez. Iria focar no 

diagnóstico, antes de começar o tratamento. Nesse momento, apontei para a equipe o risco de 

cairmos nós também na tentação dessa fuga: já estávamos trabalhando paulatinamente com a 

família – dando orientações básicas para Marta em relação ao ir ao banheiro, ao 

comportamento de Saulo, etc – então não deveríamos nos deter, no nosso trabalho, na espera 

de algo que confirmasse o que seria esse algo além. Entendo que, assim como nosso interesse 

pelo caso cresceu, também cresceram as possibilidades de Marta se interessar pelo filho – 

surdo –que ela tem. Trago aqui a contribuição de Julieta Jerusalinsky265 a respeito do papel do 

clínico:  

“É preciso que um Outro não anônimo se implique numa aposta, ponha em 
jogo a conjugação de um futuro anterior em relação à ‘pequena majestade’, 
para que a constituição do bebê como sujeito deixe de estar em xeque” 
(p.131).  
 

Retomo aqui a fala de uma profissional a respeito da entrada do implante coclear: 

“tudo aconteceu na vida dele depois do implante coclear”. Recordo-me, então, de uma sessão 

de grupo de pais em que Marta contava que havia sido orientada a buscar a língua de sinais, 

orientação à qual apresentou resistência pois acreditava que quando colocasse o implante 

coclear, a criança sairia falando. Presa na posição de recusa da surdez, encontrou como 

solução a saída que oferecesse a fala, ou seja, conseguiu enfim realizar o processo da cirurgia, 

mas só porque passou a acreditar que essa iria solucionar a questão da surdez. Frente ao filho 

deficiente, preso num tempo em que nada podia, Marta passou a projetar possibilidades no 

momento em que falasse, o que aconteceria depois do implante coclear: ele iria para escola, 

eles iriam viajar para visitar os parentes da mãe. A vida de Saulo fica, assim, em suspenso, ou 

                                                           
265 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
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melhor: em função de um tempo em que tudo será possível. Nas palavras de Julieta 

Jerusalinsky266:  

“...a presença de uma patologia no bebê, a representação que a mesma 
assume desde a tela simbólica parental, pode produzir uma retirada do 
investimento no bebê. Deste modo, deixam de ser-lhe dirigidas certas 
demandas por supor antecipadamente que seria incapaz de responder a elas. 
Ao produzir antecipadamente a retirada do investimento necessário para que 
tais realizações pudessem advir, a profecia de fracasso acaba por se 
cumprir...” (p.228).  
 

Marta acaba então por esperar que o filho passe pela cirurgia, encontra dificuldade de 

investir libidinalmente nesse bebê que não responde, e aposta que após o implante, o filho irá 

falar. 

Mas Saulo não fala, e Marta busca profissionais que lhe expliquem o que acontece, por 

que ele não fala, que a orientem sobre o que fazer com a surdez do filho267. Na ânsia por 

estabelecer um diagnóstico ou sustentar a angústia de um não saber, que pode dar lugar a um 

saber da própria mãe em relação ao filho – o que poderia colocar em funcionamento a 

engrenagem do desejo materno e da constituição subjetiva de Saulo – nós optamos por olhar 

para essa dupla e abrir um espaço de reflexão a respeito da relação entre Marta e Saulo. Nas 

palavras de Julieta Jerusalinsky268:  

“...a diferença da posição do clínico reside em, a partir daí, situar-se como 
aquele que, de fato, deteria este saber sobre o futuro do bebê (...) ou situar-se 
de modo a considerar as diferentes ordens do saber que ficam nele supostas 
por parte daqueles que trazem o bebê: se, por um lado, ele detém 
conhecimentos científicos, há um saber que lhe é suposto e que não é seu de 
fato, trata-se do saber inconsciente parental acerca do bebê” (p.129).  
 

Acredito, portanto, que uma mudança significativa se encontra na constituição de um 

enigma frente ao que Saulo nos mostra, ou, conforme explica Julieta Jerusalinsky269:  

“... é preciso que o que se passa no corpo de bebê e é dado a ver afete a mãe 
ou os pais como um sonho, que os implica, que produz enigma sobre o seu 
desejo para que o trabalho implicado em seus cuidados esteja articulado ao 
trabalho de representação” (p.116). 

                                                           
266 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
267 A esse propósito, trago uma pontuação de Julieta Jerusalinsky (2002): “Quando uma patologia orgânica  é 
detectada no bebê rapidamente prolifera a produção de diferentes respostas que procuram recobrir a irrupção 
do real que ela comporta (...) O problema é que tais respostas costumam apresentar-se antes mesmo de que os 
pais possam abrir uma interrogação acerca do desejo que os implica ao bebê” (p.228) 
268 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
269 JERUSALINSKY, J. A criação da criança: brincar, gozo e fala entre a mãe e o bebê. Salvador: Ágalma, 
2011. 289 p. 
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No Espaço Escuta, em equipe, nos ocupamos em olhar o sintoma de Saulo enquanto 

um enigma, e não como um estranho, percepção essa que reflete tanto na nossa intervenção 

junto à criança como também nas trocas com a mãe. 

A participação de Marta e Saulo ganha qualidade conforme nós construímos, junto a 

eles, contornos para essa história que a mãe acabou postergando para um futuro no qual 

poderia se relacionar com o filho através da fala. Ao notarmos a dificuldade de Marta em ver 

certos comportamentos de Saulo (auto estimulação dos genitais, a mão constantemente na 

boca e depois no genital), a chamamos para um Acolhimento, no sentido de sensibilizá-la para 

essas questões. Esse Acolhimento foi realizado por duas profissionais num momento de sala 

de espera, durante o qual Saulo ficou sozinho. Não demorou a que a criança começasse a 

chorar. Estranho, porque Saulo já ficava sozinho durante as atividades. Talvez estivesse, 

naquele momento, vivendo uma situação nova: a de não estar com a mãe na sala de espera. 

Resolvo eu acolher a criança, chamo-o e digo que a mamãe está conversando. Saulo coloca as 

mãos sobre os olhos enquanto chora, fica com um olho aberto e um fechado, enrosca-se em 

mim e logo depois sai, sem rumo, às vezes aponta para a porta da sala onde está a mãe. Uma 

das profissionais pergunta-me se posso deixa-lo entrar, ao que eu respondo que sim. Mas noto 

que logo após entrar, Saulo está novamente fora, na sala de espera, chorando e apontando para 

a porta fechada. Quando me aproximo novamente, sinto-o me puxando em direção à sala, mas 

ele não me leva até lá. É como se algo o impedisse. Quando entramos para a roda, Marta 

ainda ausente, decido permanecer com Saulo. Deixo que ele pegue a minha mão, a qual ele 

leva em direção aos seus olhos e aperta, tapando-os com força. Deixo que ele faça isso, 

entendo que é algo importante para ele, e ele para de chorar. Fazemos isso algumas vezes, e 

ele oscila entre chorar e não chorar. Eventualmente tapo os meus olhos, Saulo nota, e volto a 

tapar os olhos dele. Sinto que estamos em um momento muito íntimo no meio de uma roda 

com muitas pessoas, mas sinto também que todos respeitam nossa forma de relação, 

compreendendo que algo importante acontece ali. No momento de discussão após as 

atividades, descrevo todo esse processo para a equipe, e deixo a pergunta: o que aconteceu 

quando Saulo entrou na sala em que a mãe estava? As profissionais relatam que Marta nem 

olhou para a criança, simplesmente falou para que ele saísse, ela estava conversando. 

Compreendo então que Saulo estava nesse intervalo: não sabia o que buscar. Ao mesmo 

tempo em que sofria, não encontrava na mãe um continente para seu olhar. Entendo que nossa 

brincadeira teve o efeito do não ver algo que doía demais ser visto: o não olhar da mãe para 
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seu sofrimento. Ou, desde muito cedo, para o próprio Saulo e sua surdez. Laznik270 fala, a 

respeito da imagem especular e do estádio do espelho:  

“Este momento em que a criança se vira para o adulto que a segura, que a 
carrega, a pede para ratificar pelo olhar o que ela percebe no espelho como 
assunção de uma imagem, de um domínio ainda não advindo (...) Se este 
momento da relação jubilatória à imagem do espelho é crucial, é porque é 
ela que vai dar ao bebê o sentimento de unidade, e a base de sua relação com 
os outros, seus semelhantes” (p.38).  
 

Mas tal foi a dificuldade de Marta frente ao diagnóstico da surdez, que essa operação 

encontrou-se fraturada. A recusa aponta para a dificuldade de elaborar essa notícia, cujo efeito 

é notado quando Marta fala que olhava, mas não via. Olhava seu filho, mas não conseguia ver 

nele além da deficiência, dos aparelhos, encobria essa dor com um boné.  

Entendo que minhas trocas com Saulo consistem numa forma de intervenção 

psicanalítica, visando o processo de constituição de uma relação, partindo da noção de que: 

 “Há que se investir maciçamente na criação de oportunidades de relação que 
ajudem a criança a regular e reconhecer seus estados emocionais, não por 
meio da pura cognição, mas exatamente por meio de experiências afetivas 
significativas com o outro” (JERUSALINSKY, A et al)271.  
 

Tomo o lugar de reconhecer nos movimentos de Saulo produções singulares: quando 

ele aparece na porta da minha sala, surpreendo-me com sua visita; quando estamos sentados 

próximos e ele se vira, entendo que me dá sua bochecha e lhe dou um beijo; quando sua mãe 

sai de seu lado sem qualquer aviso, busco seu olhar, reconheço nele uma troca, e chamo-o 

para sentar-se perto de mim. Noto assim que, em alguns momentos, sou eu que reconheço em 

Saulo uma produção, fazendo dessa uma brincadeira. Conforme nos aponta Julieta 

Jerusalinsky272:  

“Para que um bebê possa chegar a brincar um dia, para que possa chegar a 
pôr ativamente seu desejo em jogo, é preciso que, num primeiro tempo, um 
Outro não anônimo tenha feito o jogo, tenha apostado na suposição de um 
sujeito no bebê” (p.133).  

                                                           
270 Ibidem, p. 6. LAZNIK, M. Os efeitos da palavra sobre o olhar dos pais...  
271 JERUSALINSKY, A. et al. Bebês em risco de autismo e os recursos do psicanalista para ajudá-los. 
Disponível em <http://psicanaliseautismoesaudepublica.wordpress.com/2013/04/04/bebes-em-risco-de-autismo-
e-os-recursos-do-psicanalista-para-ajuda-los/>. Acesso em: 28 nov. 2013. 
272 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
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É possível, ainda, notar por meio da brincadeira do olhar, o aparecimento dos jogos 

constituintes, conforme aponta Pavone273:  

“Não é a toa que as primeiras brincadeiras às quais a criança se lança 
revelam seu aspecto pulsional de entrelaçamento com o olhar fundante do 
Outro: seu sorriso, suas graças, seu piscar de olhos, seu rosto velado no 
esconde-esconde” (p.256).  
 

Trabalhamos, então, no sentindo da constituição. 

E se a clínica do autismo é aquela na qual se busca ativamente o sujeito, também com 

os pais deve haver uma busca, essa em relação ao seu próprio saber sobre o filho:  

“Da realização de um diagnóstico médico a fazer de um bebê o protótipo de 
quadros estatísticos há uma grande diferença que nem sempre é assim 
sustentada: há um lapso entre diagnóstico (de uma patologia) e destino (de 
um sujeito) que só pode ser preenchido por meio de um forjamento de saber” 
(Jerusalinsky, J274, p.129).  
 

Buscamos então, junto à Marta, também significar seus próprios movimentos enquanto 

produções de um saber próprio, que não caem em vão, mas que devem encontrar uma via de 

incidência em Saulo, ou seja, que devem também ter um endereçamento. Numa das últimas 

vezes que vi a dupla, Saulo me mostrou sua mão e colocou-a na minha boca, mas eu não 

entendia qual era o seu propósito. Marta nos observava, e falou que ele me mostrava que 

havia se machucado, num exercício maternal de significação da produção do filho. Eu reajo 

então admirada – com Saulo e Marta – e entro como uma cadeia de significação, do que ela 

pôde me dizer, mas não pôde dizer a ele. Busco um curativo, e o coloco cuidadosamente na 

mão da criança. Saulo fica muito atento, faz movimentos muito semelhantes aos que eu havia 

feito ao colocar o curativo, sorri, e volta a mostra-lo para a mãe, que parece, só então, olhar 

para o machucado. Nesse ponto entendo que “me empresto”, conforme proposto por 

Jerusalinsky, A et al275: “...dizemos que o psicanalista “se empresta” como mediador e 

tradutor durante os atendimentos, nomeando o sofrimento de ambos (pais e bebê), 

desculpabilizando os pais e legitimando a força e o potencial do bebê”.  

Entendo que o implante coclear aparece, nesse caso, como uma possibilidade de falar. 

Mas parece que antes da decisão pelo dispositivo, Marta não conseguiu estabelecer um 

                                                           
273 Ibidem, p. 8. PAVONE, S. O Brincar e suas vicissitudes...  
274 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
275 Ibidem, p. 108. JERUSALINSKY, A. et al. Bebês em risco de autismo e os recursos do psicanalista para 
ajudá-los... 
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vínculo com Saulo, pela criança estar marcada por algo que trazia sofrimento à mãe, uma 

notícia da qual ela tentava constantemente se esquivar. Sendo assim, não podemos 

compreender o que Saulo ouve de fato, como significa os sons que percebe, ou mesmo de que 

forma recebe esses sons. De acordo com Catão276:  

“No autismo, embora o sentido da audição esteja presente, a função psíquica 
de escutar não chega a se constituir (...) Tapar os ouvidos equivale, em 
termos de voz, ao evitamento seletivo do olhar. Trata-se de evitar os objetos 
voz e olhar que encarnam o desejo do Outro (ou a sua ausência” (p.178-179).  
 

Quando não há constituição da função psíquica do escutar, não significa que o acesso 

ou não aos sons implicaria na possibilidade de aquisição de linguagem, pois essa fica 

impedida devido aos entraves do processo de constituição psíquica. A importância dessa 

compreensão para os profissionais que trabalham com implante coclear reside em voltarmos 

nosso olhar para as questões psíquicas e afetivas das famílias que chegam a nós. Entendo ser 

fundamental a estimulação precoce das vias auditivas para o melhor desenvolvimento 

auditivo, mas quando fechamos os olhos para os pontos psíquicos de cada caso, corremos o 

risco de desconsiderar a questão principal que impede o acesso à condição de ser falante da 

criança. Em outras palavras: se não considerarmos aqui a subjetividade das pessoas 

envolvidas, o implante coclear não terá qualquer função para essa criança. Entendo ser essa 

colocação válida tanto para aqueles cujo impasse encontra-se na impossibilidade de 

identificação ao desejo materno, como é o caso de Saulo, como nos casos em que há 

dificuldade da separação desse desejo, a partir da incidência da função paterna, conforme 

demonstrarei no próximo caso, o de Simone. 

 

5.2 Da impossibilidade de separação: Simone 

 

A próxima operação psíquica pela qual o bebê deve passar no caminho para sua 

subjetivação é a da separação. De acordo com Campanário:277 “Podemos pensar também a 

separação enquanto intervalo. É o que vem permitir a função da fala e o aparecimento do 

sujeito dividido” (p.79). Com base na teoria explorada no capítulo “Constituição psíquica e 

aquisição de linguagem, para além dos sons da fala”, acredito que a criança psicótica não 

                                                           
276 Ibidem, p. 99. CATÃO, I. O bebê nasce pela boca... 
277 Ibidem, p. 8. CAMPANÁRIO, I. S. Espelho, espelho meu... 
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chega a esse movimento, ficando enredada na posição de identificação à posição de objeto de 

desejo materno. De acordo com Goldgrub278, a questão da psicose se situa no momento de 

identificação com a posição de objeto, não chegando ao momento de identificação com a 

posição de sujeito absoluto. Acredito que essa conceituação é fundamental para compreender 

o caso de Simone, sob a hipótese de que o diagnóstico de surdez, realizado tardiamente, foi o 

que dificultou o seu processo de constituição subjetiva. Em seu texto “Lesão real e lesão 

fantasmática” Bergès279 afirma sobre as crianças que tem um diagnóstico de deficiência:  

“... o que assistimos na criança é uma duplicação da identificação primária 
da própria mãe; é bem a relação do sujeito com o significante que está em 
jogo, significante fornecido pela mãe, significante rebaixado do handicap 
que faz falta” (p.39).  
 

Pretendo então compreender como, nesse caso, o diagnóstico (somado a uma condição 

psíquica do casal que dificultou outro tipo de resposta) incidiu na relação entre o casal 

parental e a criança, levando a última a um caminho – ainda em aberto – de constituição 

psicótica. 

A primeira entrevista psicológica da família de Simone foi realizada com seu pai, 

Simão, e sua mãe, Marilda. A expectativa inicial dos pais é que a filha, com idade de quatro 

anos e nove meses, possa “entender melhor” o que eles falam e também há preocupação com 

o comportamento “agitado” da criança. Durante a entrevista noto que há uso recorrente da 

palavra “muda”, o que não se confirma quando conhecemos Simone, que vocaliza 

constantemente – apesar de fazê-lo de forma ininteligível. Entendo ao longo da entrevista que 

o significado da mudez tem estreita ligação com o olhar social, por esse termo ser usado, 

principalmente, nos momentos em que os pais se sentem mal observando o convívio de 

Simone com outras crianças: quando essas perguntam se ela é “muda” ou quando ela está 

brincando com outra criança que pensa que ela é “muda”.  

Nesse caso, a expectativa em relação aos resultados com o implante coclear é direta e 

exclusivamente ligada à expectativa de fala, ignorando-se, inclusive, uma condição de surdez 

anterior a essa possibilidade. Digo isso porque o implante coclear aparece aqui como 

condição de acesso à fala, e não de acesso aos sons - que é o que o dispositivo pode de fato 

promover. Há, então, um primeiro indício relativo à dificuldade do casal em se haver com a 

questão da deficiência auditiva.  

                                                           
278 Ibidem, p. 3. GOLDGRUB, F. A máquina do fantasma... 
279 BERGÈS, J Lesão real e lesão fantasmática In: Escritos da criança, Centro Lydia Coriat, Porto Alegre, 1988, 
n.2, 3ª ed. p. 35-40 
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Ainda sobre a questão da “mudez” de Simone ressalto que, na discussão de caso, 

quando falei sobre esse ponto trazido pelos pais, uma das profissionais referiu-se ao pai como 

“mudo” falando com a criança: ele fala e se expressa, mas sem emitir qualquer som. Essa 

observação é retirada da avaliação de linguagem da criança, no momento de brincadeira entre 

o trio, no qual se observa que a mãe fala muito mais com a criança e propõe mais brincadeiras 

que o pai. Em outras palavras: a mãe fala com som e o pai sem som.  

 Simone frequentava uma creche quando uma funcionária considerou a suspeita da 

deficiência auditiva. A criança foi encaminhada a um serviço onde teve o diagnóstico 

confirmado e fez o implante coclear aproximadamente oito meses depois. Ao buscar dados de 

prontuário, encontro aqui uma inconsistência nas informações relatadas. Na primeira 

entrevista realizada com Marilda, há relato de o diagnóstico ter sido feito aproximadamente 

aos dois anos de idade. Na entrevista de acolhimento, entretanto, realizada num momento 

posterior, o diagnóstico aparece aos dois anos e oito meses. Ressalto que, mais do que atenta 

para os dados de tempo de privação e estimulação auditiva, volto-me para essa confusão, que 

aponta para uma indiferenciação e dificuldade na separação, noção essa que será desenvolvida 

ao longo da presente discussão. De fato, recordo-me que antes de realizar a entrevista com os 

pais, minha colega de equipe - que havia previamente realizado a entrevista de acolhimento - 

me avisou que o casal tinha grande confusão em relação às datas, e que a mãe, inclusive, teve 

dificuldade em lembrar-se de sua data de nascimento. Retomo aqui o conceito de trauma, por 

entender que é necessária uma reorganização psíquica posterior ao momento do diagnóstico. 

De acordo com Fainblum280  

“Elaborar o impacto gerado pelo diagnóstico da criança, e que é da ordem do 
traumático (...) requer uma tramitação psíquica que possibilite que o real do 
déficit orgânico possa ser ligado, simbolizado, evitando-se então a 
permanência no dito estatuto e na estigmatização, o sentido unívoco que 
recairia sobre a criança desde o mencionado real” (p.31)281. 
 

Conforme veremos nessa discussão, Simone encontra-se nesse aprisionamento ao 

sentido único, particular da psicose, o que traz indícios de que o trauma trouxe um efeito de 

extrema desorganização para o casal parental, efeito esse que aparece em seu discurso nessa 

confusão das datas. 

Algum tempo depois, entretanto, em uma sessão de grupo de pais, somos lembradas 

que o diagnóstico foi primeiramente anunciado a Simão, na ocasião em que foi buscar a filha 

                                                           
280 Ibidem, p. 69. FAINBLUM, A. Discapacidad, una perspectiva clínica desde el psicoanálisis… 
281 Tradução livre minha 



 

113 

 

na creche. Não fica claro como esse anúncio foi feito para Marilda, que acaba se 

responsabilizando por levar a criança ao hospital onde tem o diagnóstico confirmado. A 

respeito dessa ocasião, lembra-se do momento de emoção – “eu chorei essa Paulista inteira” – 

quando “olhava para sua bonequinha e não conseguia acreditar”. Refere que enquanto olhava 

para a filha chorando, ela olhava de volta rindo. O olhar aqui está na criança, diferente de 

Saulo, cuja “cegueira” materna posterior ao diagnóstico diz respeito ao mundo: Marta diz que 

quase foi atropelada. Ressalto, retomando a história de Simone, o apagamento do pai já nesse 

primeiro momento: foi o primeiro a saber da possibilidade da surdez, mas não pôde passar 

essa informação para Marilda.  

 Trago à luz o caso de Simone por acreditar que ele ilustra de forma emblemática os 

tipos de resultados pós-implante coclear que têm estreita conexão com a falta de estímulos 

auditivos no desenvolvimento de linguagem. É nesse momento que nota-se uma linha muito 

tênue entre possibilidades diagnósticas: se, por um lado, é possível compreender que a criança 

não tem estímulos auditivos suficientes para desenvolver a linguagem (hipótese na qual eu 

mesma caí, momentaneamente), por outro não se pode fechar os ouvidos para as 

manifestações vocais de Simone, que apontam para a formação de uma psicose infantil. Trago 

aqui, a título de ilustração, uma produção comum da criança: em alguns momentos, 

principalmente na roda anterior ao início das atividades, ela chama a atenção de todos os 

participantes e começa a “falar” conosco. Digo “falar” porque nós não conseguimos entender 

o que Simone fala: ela vocaliza intensamente, faz expressões faciais e gesticula como se 

estivesse nos contando algo, mas o faz fora da legalidade da língua. Apesar de notarmos, 

portanto, a intenção de comunicar algo, não há um endereçamento ao outro, ou seja, ela não 

espera que nós respondamos enquanto se comunica dessa forma peculiar. Esse momento 

ilustra a comunicação de Simone, característica da psicose infantil, conforme colocação de 

Goldgrub282 em relação ao entrave nessa fase de constituição: “...em termos de linguagem, 

aparecimento do som ou gesto especular que propicia a comunicação...” (p.388). Capturada 

na especularidade, Simone se comunica, utiliza-se da voz para comunicar-se, mas não o faz 

no campo da linguagem. Nas palavras de Julieta Jerusalinsky283:  

“...nas psicoses infantis percebemos que as diferentes produções 
instrumentais podem até comparecer, mas o que fracassa em sua posta em 
cena é a possibilidade de sustentar a fala (...) num laço de alteridade com o 
outro” (p.163).  

                                                           
282 Ibidem, p. 3. GOLDGRUB, F. A máquina do fantasma... 
283 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
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 A postura já relatada do casal parental em relação a Simone corrobora essa hipótese, 

assim como a da formação de uma psicose. Colocados numa posição contra-transferencial, 

sentimos em nossos ouvidos o que Simone sente em relação aos pais: uma fala dirigida sem 

intenção de retorno, ou seja, não há uma aposta na nossa resposta, assim como não há uma 

aposta dos pais na resposta da criança. Podemos entender que os pais não falam com ela, mas 

para ela.  

 Nas sessões de grupos de pais, Marilda fala espontaneamente sobre a sua dificuldade 

em se relacionar com a filha: ela não consegue brincar, não consegue falar com Simone. 

Aponto, ainda, que Marilda faz a inserção da filha na cadeia familiar, não por meio da 

castração e da lei simbólica, mas por meio da privação. Quando a mãe diz que na família do 

pai há históricos de deficiências (mal formações), ela coloca a figura paterna no lugar de falta, 

do que faz a falha. Alfredo Jerusalinsky284 postula a filiação, junto à identificação e à 

sexuação, como operações fundamentais do desenvolvimento psíquico infantil. Em relação à 

filiação, o autor diz:  

“...o filho pertencer a uma série de seres (seu nome o inscreve ali) que o 
obrigue a reconhecer como devedor de sua existência à uma origem situada 
na cadeia significante que articula o desejo de seus antecessores...” (p.62).  
 

Na história de Simone, no entanto, não há inscrição na filiação, considerando que essa 

implicaria em um reconhecimento no registro simbólico e na posição da criança enquanto 

alguém que pode realizar os ideais narcísicos parentais. Ainda de acordo com Alfredo 

Jerusalinsky:285 “A filiação se refere à transmissão do traço unário que define a origem cuja 

herança causa uma dívida porque o autor desse traço se deve à possibilidade que o sujeito 

adquire de se inscrever na cultura...” (p.67). Essa herança diz respeito à possibilidade do 

filho poder realizar os projetos narcísicos dos pais e, portanto, diz respeito à possibilidade. 

Mas Simone não é inscrita na filiação enquanto objeto de possibilidade, mas sim como um 

traço da falha do pai. Não há, dessa forma, “...a inscrição de um traço unário (ideal-do-eu) 

que estabeleça uma referência simbólica para o bebê” (Julieta Jerusalinsky286, p.232), assim 

como não há incidência da função paterna. 

 Retomo aqui, portanto, a operação de separação enquanto característica do que seria a 

função paterna, a saber, a interdição. Como entender que não houve separação se havia desde 

                                                           
284 Ibidem, p. 6. JERUSALINSKY, A. Para compreender a criança... 
285 Idem. 
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cedo a referência à figura paterna? Entendo que essa referência não foi suficiente para 

instalar-se enquanto operação psíquica porque Simão não teve aqui espaço para colocar-se 

enquanto terceiro na relação entre mãe e criança. Dos relatos de grupos de pais, soube que 

Simão é um pai emocionalmente ausente, que recorre com frequência aos jogos de azar e 

raramente fica em casa com a mulher e a filha. Também no grupo de pais, Marilda trouxe 

questões conjugais de quebra de confiança de Simão em relação a ela – que aconteceram 

justamente no final da gestação - que apontam para uma desvalorização de seu lugar. Em seu 

doutorado, cujo recorte é a respeito do pai da criança deficiente auditiva, Ana Cristina 

Marzolla287 faz a seguinte colocação:  

“Se não se oferece uma escuta qualificada aos pais (...) os riscos de fracasso 
no exercício da parentalidade ficam aumentados. Fica aumentado também o 
risco de o pai ser excluído pela parceira, que tende a estabelecer um laço 
fusional com o(a) filho(a) surdo (a)...” (p.123).  
 

A presença da figura paterna, dessa forma, não implica na incidência da função 

paterna enquanto interdição, essa que inclusive pode operar mesmo sem a figura do pai 

(Lacan)288. Conforme aponta Julieta Jerusalinsky, a respeito da operação de alterização, é 

preciso:  

“...que o bebê fique referido, em suas reações e manifestações, não a seu 
próprio corpo, mas a uma ordem simbólica (...) Chamamos essa ordem 
arbitrária de lei. A alternância, que introduz um ritmo de seus cuidados, é 
sua primeira formulação; a negativa, dizer que não à demanda, introduzir 
uma restrição, é sua segunda formulação; e a terceira forma é a interdição, 
ou seja, a proibição ou a forma social da lei” (p.252)289.  
 

Podemos entender, assim, a dificuldade da separação pelo fato de Simão não se 

configurar como um terceiro na relação entre Marilda e Simone, afinal como ele poderia fazer 

essa função encontrando-se num lugar de desvalorização, de “sem voz”, de culpado? 

Essa noção é reforçada quando Marilda refere, na primeira entrevista, que sempre teve 

medo de ter um filho deficiente. Já existiam fantasias anteriores ao nascimento de Simone, a 

partir de dois fatos fundamentais nesse caso: o conhecimento prévio do histórico de 

deficiências na família de Simão e um aborto vivido antes da gestação de Simone. Daqui 

infere-se a culpa do pai, o que o impede de posicionar-se na relação entre as duas. Essa 

posição aparece também quando os pais falam sobre a dificuldade na imposição de limites: 

                                                           
287 Ibidem, p. 82. MARZOLLA, A.C. O pai e seu filho surdo... 
288 LACAN, J. A metáfora paterna. O seminário, livro 5: as formações do inconsciente (1957-1958) Tradução 
vera Ribeiro, RJ, Jorge Zahar, 1999 
289 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
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Marilda é sempre firme e agressiva, enquanto Simão acaba sempre cedendo às vontades de 

Simone. Essa dinâmica é descrita abertamente pelo casal. 

Detenho-me agora no ponto do aborto, o qual considero fundamental para a 

compreensão da reação de Marilda ao diagnóstico da surdez. A gestação anterior à de Simone 

foi relatada primeiramente na entrevista de Acolhimento e não foi desenvolvida pelas 

profissionais. Apesar de ter sido colocado na discussão de caso, tampouco foi um tema em 

que nos detivemos. Mas ele foi retomado por Marilda em uma sessão de grupo de pais, 

quando ela conta para o grupo sobre a vivência de ver o feto morto, deformado - ou em 

formação? Lembro-me da imagem mental que fiz dessa cena relatada visceralmente por 

Marilda. Ao feto foi atribuída uma característica animal, um traço de anomalia, que 

permaneceu como um luto mal elaborado e, mais ainda, enquanto uma suspeita de que ela 

produziria essas deformações – deficiências. A seguir, na mesma sessão, Marilda fala da 

alegria que sentiu quando Simone nasceu “perfeitinha”, a primeira coisa que fez foi contar 

todos os dedos, ela insiste em relembrar. Lembro-me então que o caso de deficiência 

congênita da família de Simão diz respeito aos dedos. Traços não simbolizados que, frente à 

filha aparentemente perfeita, não produziram interferência no processo de alienação ao desejo 

materno. Tudo corria bem.  

Numa articulação ao momento do diagnóstico, entrelaço esse ponto à teoria com a 

contribuição de Alfredo Jerusalinsky290 a respeito das matrizes enunciativas, a qual na psicose 

corresponde a “isso sim que sim”, enquanto na neurose seria “isso sim que não”, marcada pela 

inscrição da interdição. Entretanto, não carregando tal inscrição, o enunciado do Outro 

psicotizante “...tem que responder a uma única versão de significado que o Outro lhe impõe. 

A mãe do psicótico (que o psicótico imagina) espera ser satisfeita de um modo pleno” (p.55). 

A seguir o autor retoma a colocação de Lacan a respeito da satisfação da demanda materna 

sob uma única versão: “...isso sim é o que tem que fazer, qualquer outra eleição não tem 

nenhum valor...”. O diagnóstico de Simone surge de forma a cristalizar o desejo de Marilda, 

“o de que não tenha deficiência”, o que mantém a criança impedida de avançar em seu 

caminho de constituição psíquica. Em uma sessão do grupo de pais, enquanto falávamos 

sobre “os surdos”, aponto para a estranheza dessa conversa, pois “os surdos” estão ali, ao 

nosso lado, nas casas desses cuidadores, são seus filhos. Nesse momento, Marilda fala – pela 

primeira vez nessa sessão - atentando a todos para o que eu falei, e dizendo que realmente, 
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não pensava em Simone enquanto falávamos “dos surdos”, não conseguia ver Simone como 

surda. Daí a demanda que fale, e não que ouça. A impossibilidade de ouvir está tamponada 

para Marilda, e Simone encontra-se como uma falante sem destinatário, presa na rede 

especular. Trago aqui uma segunda vinheta do grupo de pais, emblemática da matriz 

enunciativa da mãe. Em outra sessão, quando digo que as crianças são surdas, Marilda fica 

muito brava comigo, diz que não gosta que eu fique falando isso – “que são surdos”- porque 

Simone não é surda. Pergunto então o que ela é, e Marilda responde que define a filha como 

“auditiva”. Marilda, portanto, suprime a deficiência, endereçando à Simone o único lugar no 

qual ela não pode estar: “que não tenha deficiência, que seja auditiva”.  

 A partir dos dados de anamnese de Simone e do comportamento notado ao longo das 

atividades no PEE, é possível levantar a hipótese de que Simone está em processo de 

constituição psíquica: apresenta sinais de inserção no mundo simbólico – brinca e demonstra 

intenção de comunicação – mas ainda não articula a linguagem formalmente como forma de 

troca com o mundo externo. De acordo com Catão e Vivès291:  

“A voz é o paradigma do objeto pulsional, pois é o primeiro a se constituir e 
é o articulador por excelência da necessária incorporação da linguagem. 
Primeiro vazio em torno do qual se organiza o circuito pulsional próprio ao 
funcionamento do ser falante, ela constitui para ele uma função primordial. 
Muito antes de falar, o ser suposto falante começa por escutar.” (p.85).  
 

A partir daqui podemos nos questionar o que Simone ouve ou pode ouvir de seus pais. 

Conforme foi mostrado, a única voz dirigida a ela é a da mãe, referente à matriz enunciativa 

da afirmação de um desejo não realizado, enquanto o pai fica mudo, se expressa sem de fato 

dizer algo – sem de fato posicionar-se podendo abrir uma brecha na relação estabelecida entre 

Marilda e Simone. 

A rejeição que Marilda sentiu ao saber da surdez teve um efeito que repercute até hoje, 

sendo também notada no comportamento intolerante com Simone e em uma referência à filha 

como “uma cruz que ela tem que carregar”. Essas reações, no entanto, não são sem efeitos 

para Marilda, pois há um sentimento de culpa constante, hipótese essa levantada a partir da 

teoria psicanalítica:  

“O Eu histérico defende-se da percepção dolorosa com que o ameaça a 
crítica do Super-eu, da mesma forma como costuma se defender de um 
investimento objetal intolerável – através de um ato de repressão. Portanto, 
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depende do Eu que o sentimento de culpa permaneça inconsciente” (Freud, 
p. 64-65)292.  
 

A partir dessa teorização a respeito da culpa, é possível entender a violência à qual 

Marilda eventualmente apela na relação com a filha, pois como Freud propõe a seguir nesse 

texto:  

“Em muitos criminosos, principalmente juvenis, pode-se demonstrar que 
havia um poderoso sentimento de culpa antes do crime, e que, portanto, é o 
motivo deste, não sua consequência; como se fosse um alívio poder ligar 
esse sentimento de culpa inconsciente a algo real e imediato” (p.65-66).  
 

Quando Marilda pôde falar sobre as agressões no grupo de pais e foram feitas 

pontuações nesse sentido, a mãe pareceu sentir esse alívio e, em sessões seguintes, pôde 

manifestar verbalmente seus sentimentos de rejeição em relação à Simone. Notamos então 

que Marilda pôde sair da mudez e da atuação violenta porque tem pessoas que a escutam – 

técnicos que abrem um espaço para a expressão dessa subjetividade e cuidadores que se 

identificam com suas emoções. Trago novamente o conceito de denegação do desejo de 

morte, proposto por Alfredo Jerusalinsky293. Se no caso de Saulo vimos que não havia 

qualquer possibilidade de elaboração simbólica desse desejo (devido à recusa enquanto defesa 

após o diagnóstico da surdez), aqui é possível notar indícios desse desejo. Inicialmente muito 

ligada ao corpo, a rejeição se dava por meio da agressividade. Ao falar, no entanto, Marilda 

pode começar a simbolizar: “O que fazer com este real de ‘corpo monstrificado’ que emerge 

a cada instante? Com o real, os humanos nada podemos fazer a não ser liga-los a 

representações simbólicas para poder falar dele” (p.96). 294 

 A culpa aparece, portanto, como consequência da rejeição e do desejo de morte 

vividos a partir do (in)esperado trazido pela surdez. Não se pode negar, entretanto, o 

investimento libidinal de Marilda em relação à filha, uma vez que essa se encontra em 

processo de constituição psíquica. O ponto que considero principal nesse caso é a dificuldade 

de Marilda em estabelecer um relacionamento com Simone, pelo fato da filha significar uma 

concretização constante de sua falha narcísica. Lembro-me que em determinada entrevista, a 

mãe relatou que até hoje dá banho na filha, seca-a toda e coloca suas roupas. Com o relato 

desse episódio, pode-se notar o investimento materno (excessivo, inclusive, nesse âmbito), 

mas parece haver uma super valorização do que ela consegue fazer – os cuidados higiênicos, a 

                                                           
292 FREUD, S. O eu e o id: “autobiografia” e outros textos (1923-1925), tradução Paulo César de Souza, São 
Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 64-65 (Obras completas, volume 16) 
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294 Idem 



 

119 

 

alimentação – em detrimento daquilo em que ela se vê impedida: o contato pessoal, a 

comunicação. Ressalto ainda que os cuidados dos quais ela se ocupa são dirigidos a um bebê, 

não a uma criança da idade de Simone. Talvez seja porque, se Simone ainda for um bebê, 

Marilda não terá que se preocupar com a dificuldade de comunicação da filha, talvez esse seja 

o seu ponto de negação da dificuldade em se haver com a ferida narcísica. Essa hipótese é 

reforçada, também, pelo comportamento notavelmente infantilizado adotado por Simone. 

Recordo-me, nesse momento, de mais uma vinheta no grupo de pais. Falávamos sobre a 

possibilidade de algumas crianças aprenderem a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), uma 

vez que seu desenvolvimento de linguagem oral não era satisfatório. Enquanto algumas mães 

falavam sobre a dificuldade que tiveram para aceitar essa ideia, Marilda se colocava 

terminantemente contra essa possibilidade. Comunicar-se com a filha só seria possível, assim, 

por meio de uma única via: a da oralização. Mais um indício da dificuldade em olhar para a 

surdez da filha. 

A intensidade da ferida narcísica vivenciada por Marilda é tal que a leva a agir de 

forma hostil com a criança. De forma a elucidar essa questão, cito Freud em “Psicologia das 

massas e análise do eu”295:  

“Quando a hostilidade se dirige para pessoas normalmente amadas, 
chamamos isso de ambivalência afetiva, e explicamos o fato, de maneira 
certamente racional em demasia, pelas muitas ocasiões para conflitos de 
interesses que surgem precisamente nas relações íntimas” (p.57).  
 

A evidência do efeito dessa ferida em Marilda é notado quando ela diz que tem medo 

de ter um segundo filho e ele também ser deficiente, ou seja, o medo de reviver essa ferida é 

tão grande que ele a impede de ter outro filho. Relembremos aqui que essa não será a segunda 

vivência narcisicamente dolorida: houve antes de Simone uma primeira deformação. A 

situação que exemplifica esse medo de ter outro filho é a do relacionamento social de Simone 

com outras crianças, quando essas crianças não querem brincar com Simone porque ela não 

entende (numa significação da mãe em relação ao que ela observa). Nesse momento, a 

exemplo da indiferenciação, trago uma fala de Marilda: “quando ela sofre, eu sofro também”. 

Pergunto-me quem sofre primeiro: Marilda não supõe que talvez a filha não sofra, mas tem 

certeza que o sofrimento que ela sente é igual ao de Simone. 

Sobre a questão dos motivos para se ter um filho, Anny Cordié296 menciona o desejo 

de ter alguém que supere os pais, que reflita seu próprio narcisismo: “Queremos que ele seja 
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o mais parecido conosco possível. Assim que ele chega, procuramos o mesmo, o igual...” (p. 

243). A vivência de encontrar-se frente a uma estranha, que concretizava medos de Marilda, 

teve como efeito o estabelecimento de uma relação marcada pela hostilidade, na qual, de 

acordo com Freud em “Psicologia das massas e análise do eu”297  

“...podemos reconhecer a expressão de um amor a si próprio, um narcisismo 
que se empenha na afirmação de si, se comporta como se a ocorrência de um 
desvio em relação a seus desenvolvimento individuais acarretasse uma 
crítica a eles e uma exortação  modifica-los” (p.57).  
 

Por não ser igual, por não “não ser deficiente”, Simone não pode chegar ao momento 

da separação.  

Relembro aqui ao leitor que um dos eixos desse estudo é o implante coclear. E como 

poderia uma tecnologia fazer frente a todas as questões colocadas até esse momento? O 

processo de subjetivação de Simone, cujo entrave encontra-se na operação de separação, não 

contempla a possibilidade de inserção na linguagem de forma a estabelecer trocas simbólicas: 

“A criança psicótica está referida ao objeto da falta de um modo não simbólico e, por isso, 

ganha lugar de objeto real (fixo) no fantasma materno” (p.65)298. Poderíamos supor que, em 

outros casos, o implante aparecesse aqui como um vento que sopra para outros sentidos, que 

possibilita novos caminhos, mas isso implicaria numa brecha no saber materno e numa 

abertura para a incidência da função paterna – movimentos esses que parecem vedados desde 

o momento do diagnóstico, no qual a quase-premonição de Simone se concretiza: não é 

perfeita. (E sabia que não seria?). Arrisco dizer que, ao contrário de novos ventos, o implante 

coclear pode ter incidido aqui como uma âncora em relação ao desejo que fale. Em outras 

palavras: frente ao sofrimento do diagnóstico e ao desejo de que a filha fosse perfeita, o 

implante coclear aparece como possibilidade de fala – não há surdez. Em relação ao momento 

de decisão pela cirurgia, recordo-me que o pai referiu sua aflição em posicionar-se sem culpa: 

se decidisse que “não”, seria culpado pela filha não ter tido acesso a essa tecnologia; se 

decidisse que “sim” e algo acontecesse durante a cirurgia, iria sentir-se culpado por algo ter 

dado errado. O ponto emblemático da impossibilidade de interdição encontra-se, portanto, 

justamente na decisão da cirurgia de implante coclear. Marilda insiste em dizer que queria que 

                                                                                                                                                                                     
296 CORDIÉ, A. Por que nosso filho tem problemas? Tradução Claudia Berliner, São Paulo: Martins Fontes, 
2005, 304 p. 
297 Ibidem, p. 39. FREUD, S. Psicologia das massas e análise do eu e outros textos... 
298 PAVONE S; RAFAELI Y. M. A fala nas psicoses infantis: interfaces fonoaudiologia e psicanálise. In: 
Audição, voz e linguagem: a clínica e o sujeito. São Paulo: Cortez, 2005. 
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ele participasse ativamente da decisão, mas a decisão já havia sido tomada sem seu 

consentimento.  

 Ainda sobre Simone, devo ressaltar um ponto que encontramos com frequência em 

crianças que têm dificuldade de comunicação: a questão da agressividade. Marta Schorn 

trabalha amplamente esse ponto em seu livro “La conducta impulsiva de niño sordo”299, no 

qual problematiza a noção do comportamento impulsivo da criança surda como algo 

constitutivamente dado300, ao trazer à luz a hipótese do sofrimento psíquico decorrente da 

falta de recursos para a comunicação:  

“A experiência levou a observar e de certa forma, refletir, que não é a falta 
de autoridade dos pais no sentido comumente entendido o que desencadeia 
isso, ou seja, não é nem a existência de adultos permissivos que influenciam 
na malcriação dos filhos e nem uma característica ou sintoma de algo 
patológico da surdez, senão a falta de uma comunicação linguística 
apropriada nos primeiros anos de vida, a causa dessas manifestações de 
conduta, sinais todos de sofrimento psíquico precoce”301 (p.12).  
 

Como outros sintomas a autora cita exemplos de crianças que batem, beliscam ou que 

tem dificuldade em aceitar limites, como é o caso de Simone. A respeito de agitação motora 

de crianças psicóticas, Alfredo Jerusanlinsky302 faz a seguinte colocação:  

“Certamente, o que é psicótico, quando entra em contato com o Outro, 
poderíamos dizer que se agita, que o faz de modo convulsivo, arrancando-lhe 
as coisas, olhando-o não para consultar, mas para impor-lhe e obrigar-lhe, ou 
submeter-se” (p.59). 
 

 Schorn303 pontua que a fala da angústia através do corpo acaba sendo a única saída 

dessas crianças, que não tem outras formas de se expressar: “Angustia que expressa ao não 

ser compreendido, ao não ser brincado, ao não ser falado, não só porque não faz uso da 

língua oral, mas porque os pais não aceitam as diferenças desse pequeno”304 (p. 144).  

Pode-se notar aqui que a hipótese da autora confirma a hipótese desse trabalho de que a falta 

de estímulos tem também um fator relativo à forma como os pais vivem a experiência de ter 

                                                           
299 SCHORN, M. “La conducta impulsiva del niño sordo: aportes desde la psicología y el psicoanálisis, 1 ed. 
Buenos Aires: Lugar Editorial, 2008, 152 p. 
300 Acredito que tanto a questão da agitação corporal, referida pelos pais de Simone como agressividade, como a 
auto estimulação presente nas manifestações de Saulo, seriam um ponto de aprofundamento teórico na 
articulação ao conceito de imagem corporal proposto por Fançoise Dolto e abordado no capítulo “Uma viagem à 
Holanda: o trauma do diagnóstico e suas implicações”. Apesar de não poder me aprofundar nesse estudo devido 
ao escopo desse trabalho, entendo que a relação da criança surda com seu corpo poderia ser um aspecto a ser 
aprofundado em futuros trabalhos, a partir também da contribuição de Marta Schorn, aqui citada.  
301 Tradução livre minha 
302 Ibidem, p. 4. JERUSALINSKY, A. Psicanálise e desenvolvimento infantil... 
303 Ibidem, p. 121. SCHORN, M. La conducta impulsiva del niño sordo… 
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um filho surdo e, acrescento, à forma como o não-limitar pode ser consequência da 

representação do filho enquanto um limite dos próprios pais, ou seja, a questão da surdez 

como um limite narcísico. O retorno da ferida narcísica, que resulta no desejo de morte, deve 

ser, então, simbolizado e denegado para que os pais possam ver o filho enquanto alguém que 

traz também possibilidades, apesar da deficiência. 

 O caso de Simone ilustra a incidência fantasmática do casal na constituição psíquica 

de uma criança surda que demonstra sinais de psicose infantil. Acredito ter explicitado as 

peculiaridades acrescentadas pelo diagnóstico da surdez e a opção do implante coclear 

enquanto afirmação da matriz enunciativa psicotizante materna: “que não seja deficiente”. 

Retomo aqui a expectativa inicial em relação ao PEE: que Simone “entenda melhor” o que os 

pais falam. Mas será que a criança não entende, ou simplesmente não pode fazer frente à 

demanda de não ser deficiente?  A respeito dessa questão, trago contribuição de Alfredo 

Jerusalinsky305:  

“Os pais de uma criança evidentemente atípica perguntam sobre a 
inteligência, sobre seu futuro, o que podem esperar, a que devem resignar-se 
(re-signar). Sendo que nesta renúncia pode estar o segredo da saúde mental 
de um filho deficiente intelectual. Assim pode acontecer que esse filho fique 
submetido a exigências impossíveis que o psicotizam...” (p.124). 
 

A exclusão do pai aparece de forma especialmente peculiar no momento de decisão 

pela cirurgia, quando ele é colocado no lugar ilusório de responsabilização ao lado da mãe. 

Mas tal lugar é um engodo: “decida o que eu já decidi”. Limitado por Marilda e pela 

deficiência, Simão tampouco consegue atuar na imposição de limites junto a Simone, mais 

uma função que é reservada à mãe. Como consequência dessas questões, como pode o 

implante coclear propiciar o acesso à fala, uma vez que há um entrave no processo de 

constituição subjetiva de Simone? Alfredo Jerusalinsky306  fala sobre a psicose e a deficiência 

mental, numa colocação que eu acredito poder ser transposta ao caso da deficiência auditiva. 

De acordo com o autor, há um significante que leva o casal a procurar um tratamento para o 

filho:  

“Esse significante sendo um número (caso da psicometria), só oferece a 
possibilidade de ‘somar’ ou submeter a criança ao campo da razão lógica, 
situando-a na psicose: na certeza de uma operação matemática que, como tal, 
exige a anulação do desejo” (p.123).  
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No caso de Simone, acredito que a certeza baseia-se no diagnóstico da surdez, 

obturando a possibilidade de acesso ao desejo.  

A direção da intervenção junto a essa família encontra-se, dessa forma, também no 

sentido da constituição, ao apontar para a importância em sustentar a operação da separação. 

Nas palavras de Julieta Jerusalinsky307:  

“...para que o bebê, além de ser tomado como objeto de desejo (ser tomado 
na alienação), por apresentar uma patologia, não fique excluído da lei 
simbólica operada pela função paterna que dá lugar à sua própria 
constituição como sujeito de desejo (movimento de separação)” (p.233).  
 

Junto à Marilda, portanto, trabalhamos no sentido de promover deslocamentos no 

sentido único dado à filha: apontamos, então, que “sim, é deficiente”, mas que essa 

deficiência não é totalizante e que a filha tem, também, possibilidades. Recordo-me de uma 

situação que foi de extrema importância para a dupla. Propusemos uma atividade, no contexto 

do Adulto Também Brinca, em que os pais faziam uma pizza com o filho no Espaço Escuta. 

Nesse momento, observávamos a relação entre cuidadores e crianças, apontando quando os 

pais faziam no lugar dos filhos, já imaginando que os pequenos não conseguiriam executar 

alguma das etapas da receita. Numa das semanas seguintes, Marilda chega ao PEE contando 

que deixou a filha cortar batatas em casa, e falou sobre a sua surpresa ao perceber que a filha 

era capaz se executar essa tarefa. Pois bem, entre as crianças, ao mostrar o seu caderno de 

vivências, Simone parecia muito animada, expondo a foto e explicando, por meio de 

vocalizações e gestos, o momento em que foi vista como alguém capaz. Essas vivências são 

desenvolvidas no grupo de pais, quando é possível potencializar essa ação enquanto a 

precursora de muitas outras, que podem ir dando à Marilda a condição de poder ver a filha 

como um sujeito desejante. De acordo com Pavone e Rafaeli308, nesses casos:  

“A escuta analítica poderá não apenas alcançar, mas também metaforizar os 
significantes do discurso parental que primordialmente referiram a criança 
nessa posição. O tempo da infância é o momento em que a própria condição 
de constituição permite que as inscrições lançadas pelo Outro primordial 
possam receber novos arranjos” (p.64).  
 

É nessa potencialidade, portanto, que dirigimos a nossa intervenção, no sentido de 

permitir que Simone possa ter acesso à condição de falar dentro da legalidade da língua, e 

será, portanto, sobre a concretização dessa possibilidade que falarei no próximo caso, o de 

Daniela. 
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5.3 Da possibilidade de aquisição de linguagem: Daniela 

 

 Nos casos de Saulo e Simone abordei entraves psíquicos na constituição psíquica e 

suas consequências no processo de aquisição de linguagem. A hipótese é de que tais entraves 

ocorrem na relação entre o casal parental e o bebê enquanto consequências da vivência 

narcísica de ter um filho com diagnóstico de surdez e das formas como as funções materna e 

paterna são possíveis a partir desse. No caso de Saulo, frente a um diagnóstico precoce, a 

função materna encontra-se dificultada em seu ponto do olhar enquanto investimento libidinal 

e de antecipação do sujeito, dificultando o processo de identificação do bebê ao olhar 

materno, condição essa para a continuação do processo de subjetivação. No caso de Simone, 

entretanto, trabalho com a hipótese de que tal processo ocorreu, mas a criança vive a 

dificuldade do processo de separação, o que resulta nos sinais clínicos de uma possível 

psicose infantil. Explorei, portanto, modos de estabelecimento de relação do casal parental 

com a criança e vice-versa, em casos em que há uma privação da ordem do real orgânico, a 

surdez.  

 Trago então o caso de Daniela para explorar as possibilidades de aquisição de 

linguagem, ou seja, os casos em que apesar da notícia do diagnóstico e da ferida narcísica 

vivida pelo casal parental existe a possibilidade de investimento libidinal no bebê, assim 

como a antecipação de um sujeito autônomo. Nas palavras de Franklin Goldgrub309:  

“À identidade de objeto produzida pela identificação com a imagem 
especular segue-se a passagem para a posição de sujeito, alcançada via 
aquisição de linguagem (...) Havendo aquisição, a criança se deslocará para o 
lugar de sujeito, cuja primeira manifestação é a exigência de possuir com 
exclusividade o amor dos desejantes” (p.382).  
 

Entendo assim que, ao chegar com a idade de quatro anos e onze meses ao Programa 

Espaço Escuta, Daniela havia passado pelo caminho de identificação e alienação ao desejo 

materno, assim como de separação desse. Na ocasião, a criança havia passado pela cirurgia de 

implante colear há menos de um ano, o que é importante apontar considerando o tempo 

necessário de estimulação das vias auditivas para significação do som e apropriação desse 
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enquanto forma de troca com o mundo exterior310. Clinicamente, nos encontrávamos frente a 

uma criança com sinais de inserção no mundo simbólico da linguagem: brincava, buscava 

contato com outros profissionais, adultos e crianças e atentava ao som constantemente. Mas 

ainda não falava. A respeito da incidência da surdez sobre o casal parental, trago a 

contribuição de Steban Levin311:  

“Do desejo materno, paterno e do filho surge o familiar como uma ordem 
necessária e contingente para cada funcionamento. O familiar é efeito do 
intercâmbio simbólico e genealógico. As posições materna e paterna, por sua 
vez, terão efeitos de ressignificação nela como mulher e nele como homem. 
Da mesma forma, a função o filho comportará a enunciação da posição do 
suiejto-criança em estruturação dentro da familiar” (p.37)312. 
 

Entendo, assim, que Daniela nos mostrava, por meio de suas produções, não só a sua 

posição enquanto filha, mas também o conflito que apareceu no casal parental no seu 

nascimento e nas vicissitudes dos tratamentos necessários para a criança.  

Paula, mãe de Daniela, chegou ao Espaço Escuta emocionalmente fragilizada, o que 

parecia ser resultado do caminho que ela havia percorrido, um caminho solitário, conforme 

referido por ela. Entendo como interessante pontuar que sua maior expectativa inicial era 

relacionada ao grupo de pais, ou seja, a um espaço em que ela pudesse falar sobre as 

dificuldades que vivia. Fruto de uma gravidez não planejada (apesar de desejada, conforme 

relato de Paula), Daniela provocou grandes mudanças na vida da mãe ao nascer com saúde 

fragilizada (questões cardíacas e respiratórias), dificultando que Paula pudesse praticar a 

profissão na qual havia recentemente se formado e que foi objeto de estudos e desejo durante 

anos. Lembro-me que durante a primeira entrevista Paula chorou muito, falava sobre a solidão 

que sentia em relação à decisão que havia tomado (pelo implante coclear) e da ansiedade 

quanto aos resultados de fala por parte de Daniela. Durante o primeiro semestre de 

participação da dupla, Paula falava no grupo de pais principalmente sobre o luto do filho ideal 

que não veio e sobre as dificuldades que vivia no cotidiano junto a Daniela: sentia-se presa, e 

então surgia a questão da culpa – revivescência também do momento da gravidez . A culpa 

culminava, assim, no comportamento permissivo da criança. Interessante que, nesse 

                                                           
310 Assim como no desenvolvimento de crianças ouvintes, também as crianças usuárias de implante coclear 
precisam de um tempo de utilização do dispositivo para apreensão e apropriação do som externo para, 
posteriormente, dar início ao desenvolvimento da fala.  
311 Ibidem, p. 4. LEVIN, S. Discapacidad... 
312 Tradução livre minha 
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momento, Paula se queixava muito da ausência do marido, Tadeu. Steban Levin313 aponta a 

importância da elaboração do luto como um caminho possível de quebra da holófrase 

“hijodiscapacitado”: “...implica no difícil e doloroso caminho do luto, da elaboração e da 

ressignificação da promessa, do projeto e da hipótese que todo filho representa”314 (p.41). 

No primeiro semestre de participação da família, o trabalho de luto de Paula era evidente nas 

sessões de grupo. Aponto aqui a importância de poder falar enquanto possibilidade de uma 

elaboração, que é diferente da negação. Enquanto o negar obtura possibilidades de relação 

com o filho real – por representar um véu que protege uma verdade insuportável –, a 

possibilidade de ver a criança como ela é – por mais difícil que isso seja – permite uma 

relação com o filho que é, e não aquele que deveria ser. 

 A história da surdez de Daniela na rede familiar começa, assim como a de Saulo, no 

teste da orelhinha. Pontuo aqui, portanto, uma primeira diferença no que tange às infinitas 

possibilidades de elaboração materna do diagnóstico da surdez. Paula buscou, assim como 

Marta, confirmar o diagnóstico meses após sua primeira notícia, conduta essa que segue a 

orientação médica de rotina. Nesse reteste, entretanto, a surdez não se confirma. Ou seja: 

Paula sai desse exame com a informação de que Daniela não é surda. Paula, entretanto, 

consegue olhar e ver a filha e, com o tempo, observa que a criança não reage aos estímulos 

auditivos. É no encaminhamento incômodo do desenvolvimento de Daniela que a mãe sente 

um estranhamento, pergunta-se a respeito do que acontece. E é portanto na busca de 

compreender esse estranhamento que Paula encontra a confirmação da surdez da filha. Nota-

se, assim, que a notícia da possibilidade da surdez teve incidência em Paula, que 

posteriormente fez uso dessa informação, a partir, também, de um saber materno (relacionado 

à observação de Daniela em comparação ao desenvolvimento da filha mais velha). Esse 

movimento de Paula só foi possível pois no seu fazer materno havia uma brecha para a 

produção da filha, a qual ela tomava em consideração como uma produção singular. De 

acordo com Julieta Jerusalinsky315:  

“A mãe supõe o bebê como sujeito e, em muitos momentos, fala como se 
fosse ele quem estivesse a falar, traduzindo em palavras as ações deste. A 
mãe produz, assim, um diálogo em que se alternam suas falas e as do bebê. 
Se bem seja ela quem coloca as palavras que o bebê ainda é efetivamente 
incapaz de falar, ela o antecipa como capaz, deixando a brecha em que a fala 
ou produção do bebê pode advir” (p.230).  
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314 Tradução livre minha 
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A fala de Daniela, apesar de ter se apresentado como uma não-reação aos estímulos 

maternos, tem efeito, pois há abertura para um sujeito nesse diálogo, a saber, há abertura no 

desejo de Paula para a filha enquanto sujeito autônomo. Da função materna depreende-se, 

portanto, não só a suposição do sujeito, como também a abertura para o estabelecimento de 

demanda (Jerusalinsky, J316), ou seja, que as manifestações do bebê sejam lidas pela mãe 

enquanto questões às quais ela deve responder.  

 A revelação da notícia da surdez colocou Paula na busca de tratamento de Daniela. A 

criança passou a fazer terapia fonoaudiológica e usar próteses auditivas. Foi nesse caminho 

que Paula foi informada a respeito do implante coclear. Ressalto que ela sempre disse que 

esse foi um caminho muito solitário: Tadeu não acreditava que Daniela fosse surda e se 

posicionou de forma contrária à cirurgia. Paula relata uma consulta médica cuja reação dela 

frente à negação de Tadeu aparece como emblemática da incidência do lugar do pai. Nesse 

momento, Paula havia levado o marido à consulta justamente para que ele pudesse entender 

que a filha é surda, notícia da qual se esquivava, incomodado com a insistência da esposa em 

investigar o diagnóstico. Quando a profissional explica sobre a deficiência, Tadeu continua 

afirmando que não acredita que a filha seja surda. Nesse momento, Paula reage, inclusive 

insultando-o, convocando-o ouvir o que a fonoaudióloga lhes fala. O incômodo e o relato de 

solidão quanto à decisão pelo dispositivo mostram a incidência da função paterna do lado da 

mãe: ela se mostra internalizada na convocação do marido a se responsabilizar pela decisão da 

mesma forma que ela. Quando ele não o faz, no entanto, isso não é sem custo para Paula, que 

assume a partir daí a responsabilidade pelos resultados que virão. De forma a reforçar essa 

noção, trago a contribuição de Lacan317:  

“...trata-se menos das relações pessoais entre o pai e a mãe (...) do que de um 
momento que tem que tem que ser vivido como tal, e que concerne às 
relações não apenas da pessoa da mãe com a pessoa do pai, mas da mãe com 
a palavra do pai – com o pai na medida em que o que ele diz não é, de modo 
algum, igual a zero” (p.197).  
 

Ressalto, portanto, que essa responsabilidade sentida por Paula não implica no 

esvaziamento ou na destituição da função paterna, mas sim no reforço da importância dessa 

para Paula. De acordo com Julieta Jerusalinsky318: “Para que a alterização se instale é 

                                                           
316 Ibidem, p. 8. JERUSALINSKY, J. Enquanto o futuro não vem... 
317 LACAN, J. Os três tempos do Édipo (I); O seminário, livro 5: as formações do inconsciente; Tradução Vera 
Ribeiro, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999 
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preciso que, em primeiro lugar, a mãe situe a lei como uma referência terceira em seu laço 

com o bebê, não fazendo deste um objeto que se presta unicamente à sua satisfação...” 

(p.252). Tadeu aparece aqui, portanto, como referência para Paula justamente pelo fato de seu 

consentimento em relação à cirurgia ter tanto peso para ela. Nota-se aqui, também, uma 

diferença fundamental no que concerne a entrada simbólica do pai, em relação ao caso de 

Simone. Se no último há uma responsabilização do pai pela via da culpa – da surdez ou dos 

resultados de fazer ou não a cirurgia, ou seja, da falha – na história de Daniela, o discurso 

materno está constantemente referenciado ao pai e ao desejo de mostrar para ele a importância 

da decisão, o que aconteceria com o aparecimento dos resultados de desenvolvimento de fala. 

É possível afirmar, assim, que Daniela circula no desejo entre dois. 

 O primeiro semestre de participação de Paula e Daniela é marcado pela constante 

queixa da ausência do marido e de sua rigidez na colocação de limites nas produções de 

Daniela. Marcada pela culpa, Paula mostra-se mais permeável na educação da filha, até por 

vezes fisicamente vulnerável aos caprichos da criança, que parece compreender sua força 

frente à mãe. E Tadeu critica essa postura de Paula, intervindo na relação de forma a fazer 

incidir um limite entre as duas. Também aí incide a função paterna, atuante tanto do lado de 

Tadeu como de Paula. Daniela reage a essa configuração aproveitando a fragilidade materna, 

colocando-se como ponto central do conflito do casal parental: se é vista como frágil pela 

mãe, o pai a vê como uma ditadora, que manda e desmanda a seu bel prazer. Temos uma 

configuração triangular, através da qual Daniela posiciona-se enquanto sujeito, lidando com 

as dificuldades e oportunidades que aparecem, e encontrando seu lugar junto aos pais. 

Ressalto que Paula se encontra, nesse momento, elaborando a questão da deficiência da filha, 

o que deve implicar na passagem pela denegação do desejo de morte (Alfredo 

Jerusalinsky)319. Mas o desejo de morte (que nesse caso perpassa também o próprio não-

desejo inicial pela filha) e a fala sobre o luto do filho ideal fazem incidir em Paula o 

sentimento de culpa e refletem no seu comportamento permissivo junto à criança. Tadeu, 

entretanto, parece ainda bastante defensivo em relação à ideia da deficiência auditiva, 

possivelmente num processo de negação do diagnóstico. O casal parental posiciona-se, assim, 

de forma antagônica, essa que é percebida e manifestada nas produções de Daniela. 

O mais importante, contudo, é o fato de Daniela encontrar-se, psiquicamente, no 

caminho da constituição de linguagem. Separar-se fisicamente da mãe também é algo custoso 

                                                           
319 Ibidem, p. 4. JERUSALINSKY, A. Psicanálise e desenvolvimento infantil... 



 

129 

 

durante o primeiro semestre, principalmente pelo fato de Paula ceder aos chamados da filha 

sem questionamentos. No grupo de pais Paula demonstra abertura para falar desses assuntos, 

o que provoca mudanças nessa dificuldade de separação. Lembro-me de uma semana muito 

importante, na qual Tadeu foi ao PEE. Estávamos, a equipe, apreensivas com a presença do 

homem, que era tão criticado por Paula. Eu me lembro de ter acompanhado a família durante 

a atividade de Adulto Também Brinca, na qual fazíamos algumas colagens. Em determinado 

momento, Daniela quis colar a figura da comida na página do Olfato e, ao ser interditada pelo 

pai, começou a chorar. Não demorou a que o casal se colocasse em conflito: ela queria 

satisfazer a vontade da criança, ele queria que ela seguisse as regras. Era uma situação 

emblemática do cotidiano do casal. Nesse momento, optamos por fazer um Acolhimento, 

conversando com o casal em particular sobre a situação que eles haviam vivido e quais as 

decorrências e o significado desse conflito para eles. Pontuo aqui, portanto, que apesar das 

dificuldades, o casal conseguia exercer as funções materna e paterna, mas encontrava-se ele 

em um conflito, esse que a criança escancarava quando os contrapunha. E de fato, não devia 

ser simples para Daniela a questão da incerteza em relação aos limites: de um lado a 

permissividade, de outro a restrição. Não havia outro caminho senão o de testar – testar a 

partir de uma condição de sujeito autônomo.  

Apesar de seguir no caminho da aquisição de linguagem, tendo vivido as operações de 

identificação e separação, Daniela chama à atenção uma configuração que é inaugurada com o 

advento da linguagem: os sintomas da infância320. Diferencio aqui, portanto o sinthome do 

symptôme. De acordo com Alfredo Jerusalinsky321, o primeiro diz respeito ao sintoma de 

estrutura do sujeito, enquanto o segundo é relacionado ao conhecido sintoma clínico, ou à 

queixa aparente que comumente leva os pacientes à análise. Pontuo essa diferença pois, se nos 

casos de Saulo e Simone o olhar estava mais voltado ao sinthome – ou à forma de estrutura 

deles como sujeitos - , no caso de Daniela, a preocupação está voltada para um possível 

symptôme, ou seja, às formas que ela encontrará para lidar com o seu sintoma de estrutura 

(cuja hipótese aqui levantada é que seja uma estrutura neurótica). Entendo, assim, que o ponto 

a ser desenvolvido na história dessa criança é a forma da incidência da função paterna na 

configuração edípica do trio.  

                                                           
320 Conforme colocado por Alfredo Jerusalinsky (2011): “...o sintoma não é da ordem da utilidade e, sem 
dúvida, serve para moldar um certo desempenho, que nos situemos – desorientados ou não – numa certa 
posição, para deter ou tramitar de alguma maneira a demanda do Outro” (p.62)  
321 Ibidem, p. 6. JERUSALINSKY, A. Para compreender a criança... 
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Jacques Lacan, em “Os três tempos do Édipo”322, explora a importância da metáfora 

paterna no complexo de Édipo. De acordo com o autor, se o pai, num determinado momento 

representa a lei (“...como proibidor do objeto que é a mãe” (p.193)), ele representa também a 

potencialidade de saída da posição de assujeitamento ao desejo materno, ao surgir como uma 

possibilidade identificatória: “...o pai intervém como real e potente (...) É por intervir como 

aquele que tem o falo que o pai é internalizado no sujeito como Ideal do eu...” (p.201). É 

nesse sentido que a metáfora paterna é postulada por Lacan, por ser um significante: “A 

função do pai no complexo de Édipo é ser um significante que substitui o primeiro 

significante introduzido na simbolização, o significante materno” (p.181). Mas na 

possibilidade de identificação reside a importância de que o pai reconheça na criança traços 

seus, esses que são endereçados ao Ideal do eu. Trago aqui essa breve contribuição por ver em 

Tadeu grande dificuldade de exercer a função paterna em sua característica de apontar 

possibilidades para Daniela. Ao negar a sua deficiência, acaba por atribuir a ela características 

de uma criança “mimada”, restringindo-se ao aspecto interditor da função paterna. Entretanto, 

se essa era uma dinâmica notável no início da participação de Paula e Daniela no PEE, com o 

tempo as queixas maternas foram se dissolvendo e tomando outras formas, ligadas muito mais 

à insatisfação de Paula enquanto mulher – no relacionamento com o marido e na ausência de 

uma atuação profissional – do que às interdições constantes do pai em relação à Daniela. 

Associo essas mudanças a um possível deslocamento, que favoreceu o exercício da função 

paterna em seu caráter de oferta de possibilidades identificatórias, o que aconteceu 

concomitantemente ao início da comunicação oral de Daniela. Ao perceber os primeiros sinais 

de fala da filha, Tadeu passou a se relacionar com ela de outra forma ou talvez, ainda, tenha 

começado a aceitar sua deficiência. 

Nessa época, além de começar a esboçar as primeiras palavras, Daniela também 

brincava: com a mãe, com a equipe, com as outras crianças. Naturalmente, entre seu grupo 

tomou o lugar de “mascote”. Pequena e com físico frágil, era sempre acariciada pelas outras 

crianças e cuidada como filha. Interessante, porém, que Daniela fazia também oposição a isso. 

Enquanto às vezes se beneficiava do lugar de destaque e cuidado, em outros momentos 

pontuava o exagero e parecia sufocada com as demonstrações de afeto das outras crianças. 

Parecia tentar colocar um limite. E respondia também à estimulação da equipe, repetia e 

entrava nas brechas do turno dialógico, expressava o prazer e o desprazer na relação com o 
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outro. Relembro aqui que também Simone tinha somente um ano de implante quando chegou 

ao PEE, mas estava em outro estágio de constituição psíquica, inserida na linguagem de outra 

forma. Entendo que uma possibilidade disponível para Daniela, a de separação, não estava 

presente para Simone, ainda capturada na figura da deficiência. 

Rapidamente Paula apropriou-se do Programa enquanto um espaço seu. Acredito que a 

possibilidade para que isso acontecesse estava acenada desde o início, quando ela falou sobre 

as suas expectativas. Noto, então, que Paula não estava ali em função da filha, mas de si. Ela 

entendia que tinha um sofrimento singular, do qual gostaria de cuidar. Sua disponibilidade 

afetiva fez com que esse trabalho de desenvolvesse de forma natural, apesar de não ter sido 

fácil. Os pontos da ferida narcísica, da culpa e do luto pelo filho ideal apareceram, e Paula 

continuou chorando por muitas sessões quando essas eram as temáticas do grupo. Ressalto 

aqui o fato de que as decorrências do diagnóstico são, portanto, singulares. A forma como 

cada casal irá enfrentar o real do diagnóstico depende das condições psíquicas de cada um e 

do filho que se encontra a sua frente. A elaboração da notícia deve, necessariamente, abarcar a 

denegação do desejo de morte ou, como diz Alfredo Jerusalinsky:323  

“Que os pais se situem em relação à deficiência na relação de que ‘sabemos 
que é deficiente, mas para nós, é como se fosse normal’ ou ‘não é que não 
nos preocupe, mas é que temos que viver o dia-a-dia’ etc, permite-lhes 
conviver com seu filho deficiente num plano de ‘normalidade’, com efeitos 
normalizantes para a criança” (p.97).  
 

Acredito que a decisão por aprender LIBRAS seja emblemática desse ponto: 

atualmente Daniela já consegue se comunicar por meio da linguagem oral, mas Paula e Tadeu 

passaram a apresentar interesse em que a filha aprendesse também a língua de sinais, o que 

representaria mais uma possibilidade de troca comunicativa da filha. Levin324 afirma que: 

“Elaborar a deficiência não implica em desconhecê-la. Pelo contrário, há necessidade de um espaço 

importante para que os pais possam falar dela e situá-la em sua história, sem confundi-la com a 

genealogia”325 (p.42).  

Agora que Paula, Tadeu e Daniela conseguem se comunicar por meio da língua oral, a 

língua de sinais aparece como um traço de deficiência que pode ser aceito e pode abrir novos 
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caminhos para Daniela enquanto surda usuária de implante coclear. Sobre esse ponto, trago 

mais uma contribuição de Levin326:  

“...é a perda do filho ideal e, portanto, sua própria perda, o que possibilitará 
aos pais se reencontrarem com seu filho, além da deficiência que ela carrega, 
recolocando-o na genealogia, na aliança simbólica, podendo situar a imagem 
corporal além da realidade incapacitante”327(p.35).  
 

Na história dessa família, Paula e Tadeu tiveram tempos diferentes de vivência dessa 

perda, mas quando Daniela começou a falar as primeiras palavras, ambos puderam aceita-la, 

apesar da surdez, cada qual a sua forma.  

No Programa Espaço Escuta pudemos realizar um trabalho de acolhimento das 

queixas maternas e de abertura para que essas pudessem ser elaboradas e apropriadas por 

Paula. Um ponto importante do nosso trabalho foi a intervenção quanto a responsabilidade 

dela nas produções de Daniela: se por um lado não gostava do apego excessivo da filha, por 

outro estava ela também implicada nessa relação. Ao compreender, portanto, sua 

responsabilidade e sua implicação nas queixas trazidas, Paula pôde se posicionar 

diferentemente em relação a Tadeu, o que pode também ter propiciado para ele possibilidades 

antes não consideradas, como a elaboração da ideia de que teve uma filha surda – com quem 

ele pode se relacionar. Em relação à Daniela, no Programa pudemos oferecer um espaço no 

qual os limites não são excessivos, mas relativos ao espaço do outro e às condições para 

convivência no grupo. 

Daniela ficou mais de dois anos sem a estimulação das vias auditivas, entretanto, 

durante esse tempo pôde seguir um caminho de constituição subjetiva, vivendo as operações 

de identificação e separação. O desenvolvimento entrelaça-se ao psiquismo, portanto, no 

momento em que o implante coclear é colocado e há um psiquismo capaz de significar e se 

utilizar dos estímulos que são dados.  O caso de Daniela aponta, primordialmente, para a 

importância de um olhar para os sintomas da criança durante a passagem pelo complexo de 

Édipo e da relação que pode ser estabelecida entre o casal parental e o filho apesar da 

deficiência. Aqui foi possível notar que o implante coclear não só foi capaz de propiciar o 

acesso aos sons e à fala, como também de permitir que os pais pudessem, posteriormente, 

oferecer à filha a oportunidade de aprender a língua de sinais, característica da Comunidade 

Surda. Dessa forma, abre-se para Daniela uma ampla gama de possibilidades identificatórias 

                                                           
326 Ibidem, p. 4. LEVIN, S. Discapacidad... 
327 Tradução livre minha 



 

133 

 

ao longo de sua vida: como falante, como surda e como usuária de implante coclear, conforme 

vivência no Programa Espaço Escuta. 

Trago o caso da família de Daniela para fechar a discussão acerca da possibilidade de 

aquisição de linguagem de crianças surdas usuárias de implante coclear. Assim como vi 

importância em situar os casos em que houve a impossibilidade de operações psíquicas – a 

identificação e a separação – ressalto a importância de pensarmos também nas possibilidades. 

Essa discussão, entretanto, não se encerra nessa pesquisa – muito pelo contrário, ela aguça 

meu interesse em pensar em formas de intervenção que possibilitem o acesso à linguagem. É, 

também, sobre essas possibilidades que falarei na Conclusão. 
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6. Conclusão 

 

 Em nosso trabalho no Programa Espaço Escuta, quando deparamos com crianças cujos 

sinais clínicos apontam para uma inserção completa da linguagem, mas que ainda não se 

comunicam fluentemente através da fala oral, fatalmente chegamos à seguinte pergunta: por 

que não fala? Se falasse, o que diria? O que não quer/ pode falar? Trago esse exemplo da 

nossa prática, pois, ao chegar à conclusão dessa pesquisa (a qual foi de intenso trabalho 

psíquico pessoal) notei que não havia antes falado – ou escrito – porque nisso implicava o 

exercício de ocultar-me para uma plateia conhecida (família, amigos, equipe de trabalho) e 

expor-me para um novo campo, o da Psicanálise. Assim como para as crianças, há para nós 

também, adultos, o risco da fala: falo para quem... E para quem deixo de falar? Quando quis 

falar para todos, pouco falei. Porém, se a castração interdita, ela também permite: a neurose, a 

linguagem, o desejo. E foi somente através do exercício de separação e castração que pude 

concluir o presente trabalho, recortando algumas questões. 

Esse estudo teve como objetivo, portanto, propor uma reflexão a respeito da 

constituição psíquica e da consequente possibilidade de aquisição de linguagem em crianças 

surdas usuárias de implante coclear. Tal reflexão propõe a inserção da Psicanálise como 

ciência que tem a colaborar de forma fundamental à discussão acerca dos resultados 

observados após a cirurgia, ao explorar os temas das funções materna e paterna e do brincar, 

assim como das implicações que o diagnóstico da surdez podem trazer às operações de 

identificação e separação. Com a discussão dos casos, afinal, notamos o quanto os entraves 

psíquicos interferem na forma de posicionamento da criança no mundo simbólico da 

linguagem, a saber, se de forma autística, psicótica ou neurótica328.  

 O trabalho foi estruturado de forma a permitir a compreensão do contexto e das 

particularidades dos sujeitos que provocaram as investigações desta pesquisa. Dessa forma, o 

segundo capítulo foi reservado à explicação técnica do implante coclear, assim como o 

caminho comumente vivido pelas famílias no processo de detecção e opção de tratamento 

pelo dispositivo. Já nesse momento propus algumas problematizações, principalmente no que 

concerne o processo de Triagem Auditiva Neonatal Universal e a noção do implante coclear 

como cura para a surdez. A importância dessa problematização reside na preocupação em 

                                                           
328 Relembrando aqui a importância de pensarmos na infância enquanto momento ainda de constituição e, 
portanto, de abertura para intervenções que possam provocar desvios nesses caminhos. 
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elucidar a posição do Programa Espaço Escuta frente a tais questões. Se, por um lado, 

consideramos o implante coclear como fundamental no tratamento de crianças cujos pais 

optam pela estimulação da linguagem oral (e assim entendemos que existe uma janela de 

maturação neurológica para a estimulação das vias auditivas) por outro lado entendemos que 

igual importância deve ser dada à subjetividade das famílias envolvidas e à forma como o 

processo de constituição psíquica pode facilitar ou dificultar a aquisição de linguagem. Por 

esse motivo foram também exploradas nesse capítulo as diretrizes teóricas e práticas 

realizadas no serviço, que vem para ilustrar não só nosso direcionamento teórico, mas também 

o contexto no qual se inserem as famílias cujos casos são estudados posteriormente. 

No terceiro capítulo preocupei-me em trabalhar a questão da aquisição de linguagem 

enquanto um processo de operações psíquicas necessárias para o advento do sujeito falante. 

Comecei esse capítulo problematizando, dessa forma, a noção de desenvolvimento e 

reiterando a importância do processo de constituição psíquica enquanto fundamental para 

aquisição de funções instrumentais – entre elas a fala. A conceituação do processo de 

subjetivação faz-se a partir de dois eixos fundamentais: por um lado, da afirmação da 

importância das operações de identificação e separação como condições para o acesso à 

posição de sujeito autônomo; e por outro lado, da relevância fundamental das funções que se 

combinam para que tal processo seja possível: as funções materna e paterna e o brincar. 

Pontuo aqui que outros elementos teóricos poderiam ser considerados para a conceituação do 

processo de subjetivação, dada sua complexidade e extensão, mas eu optei por privilegiar 

alguns autores que me ajudaram a pensar a articulação entre fala, linguagem e constituição 

psíquica, cujas teorias foram, dessa forma, de grande importância na reflexão a respeito de 

questões que me acompanhavam. Dessa forma, os eixos aqui mencionados refletem os 

caminhos teóricos que percorri.  

Uma vez exposta a importância da identificação e da separação, trabalhei no quarto 

capítulo noções relativas aos efeitos do diagnóstico da surdez no psiquismo dos pais e das 

crianças. Para isso o arcabouço teórico da Psicanálise nos ofereceu conceitos como 

antecipação do sujeito, narcisismo e ferida narcísica, luto e negação, que nos ajudaram na 

compreensão dos fenômenos que vemos na experiência prática. Nesse ponto do trabalho 

pretendo ter elucidado o processo subjetivo pelo qual as famílias podem passar: desde o 

desejo em relação ao filho esperado, conforme postulado por Freud passando pela elaboração 

de tal idealização quando no nascimento da criança Violante e chegando, então, aos processos 
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de elaboração de um informe inesperado, cujas teorias de Levin, Freud, Solé  e Schorn nos 

dão recursos teóricos para compreensão. Pretendo ao final desse capítulo ter esclarecido para 

o leitor um possível o caminho vivido concreta e subjetivamente por essas famílias, junto à 

importância das operações psíquicas de constituição do sujeito e à forma como essas 

operações ficam em jogo frente ao diagnóstico da deficiência auditiva. 

Considero essa contextualização fundamental para compreensão dos casos que foram 

discutidos no capítulo a seguir. Nas histórias de Saulo, Simone e Daniela, tento alinhavar as 

questões propostas anteriormente nesse estudo, construindo hipóteses e chegando à conclusão 

a respeito da importância de se considerar também os aspectos psíquicos de crianças surdas 

usuárias de implante coclear e suas famílias. Os relatos dos pais e a observação da forma de 

contato interpessoal das crianças me levaram a buscar um embasamento teórico para 

compreensão dos resultados após a cirurgia de implante coclear. Conforme demonstrado aqui, 

algumas questões devem ser observadas e cuidadas apesar da perda auditiva. Em outras 

palavras: não sendo marcadas determinadas operações psíquicas, essas que ocorrem na 

relação entre o casal parental e o bebê, o implante coclear perde sua potencialidade de ganhos 

auditivos e de possibilidade de fala, uma vez que a criança não tem uma subjetividade capaz 

de apropriação de tais registros, ou seja, não está devidamente inserida no mundo simbólico 

da linguagem de forma a se apropriar dessas aquisições.  

No caso de Saulo, ressaltei a relevância da função objetivante do olhar materno, cuja 

importância reside em antecipar o bebê enquanto sujeito autônomo. Nesse momento, apontei 

para a possível dificuldade relacional vivida pela dupla a partir do momento do diagnóstico da 

surdez, cuja consequência foi de uma provável fratura da função materna. Na história de 

Simone, por outro lado, a operação de identificação ao desejo materno foi possível, mas a 

partir também do diagnóstico houve uma cristalização da criança na posição da deficiência, 

onde não houve incidência da função paterna na inserção da criança na filiação. Se formulei 

tais hipóteses e percebi que esses dois casos apontam para entraves, entretanto, a história de 

Daniela ilustra como é possível a aquisição de linguagem e o uso da linguagem oral com o 

implante coclear, não sendo descartadas, contudo, as vivências de ferida narcísica e luto pelo 

filho ideal; vivências essas que puderam ser elaboradas por Paula, mas ainda não por Marta e 

Marilda. O eixo das discussões foi, assim, as funções materna e paterna nas operações de 

identificação e separação, assim como a forma como o diagnóstico da surdez e a opção pelo 

implante coclear puderam ser significados por cada um dos sujeitos envolvidos. No que pude 
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reconstruir da história de Daniela aponto, ainda, para a importância de pensarmos também nos 

sintomas clínicos da criança surda usuária de implante coclear, tema esse que ainda pode ser 

objeto de futuros estudos. 

 Essa investigação, portanto, está longe de esgotar as possibilidades de inserção da 

Psicanálise no contexto do implante coclear. Ao contrário de resolver questões, acredito aqui 

ter provocado – ao menos em mim mesma - incômodos, os quais entendo como necessários e 

positivos ao pensar nas famílias de crianças surdas. O embasamento teórico exposto ao longo 

do trabalho e a seguinte discussão dos casos são um primeiro ponto de ancoragem para o 

desenvolvimento de uma intervenção futura: um trabalho no qual se podem inserir os 

pressupostos psicanalíticos desde o momento do diagnóstico da surdez. Nesse ponto, acredito 

que muito pode ser agregado na articulação ao trabalho dos Índices de Risco para o 

Desenvolvimento Infantil (IRDI), desenvolvido principalmente por Lerner e Kupfer329, ao 

pensarmos no conceito de intervenção precoce (ou “oportuna”) e na ambiguidade encontrada 

na Triagem Auditiva Neonatal Universal (da precocidade necessária para a estimulação em 

detrimento do efeito que a notícia causa na relação entre os cuidadores e o bebê). Sendo um 

índice que trabalha com fatores relativos à incidência das funções materna e paterna ao longo 

do crescimento da criança, o uso dos IRDI poderia apontar precocemente o risco para o 

desenvolvimento desde a ótica psíquica e possibilitar encaminhamentos, além da saúde 

auditiva, que visem à atenção ao processo de constituição psíquica do sujeito. 

O presente trabalho levou-me também a pensar que a Psicanálise poderia estar 

presente de forma mais efetiva na seleção e preparação das famílias para a cirurgia, o que teria 

efeitos preventivos e promoveria uma primeira reflexão acerca do significado da surdez e do 

implante coclear para os envolvidos. A intervenção anterior à cirurgia não teria, no entanto, o 

sentido de impedir que a criança recebesse o aparelho, mas sim de sensibilizar os pais para a 

hipótese de existência de uma questão psíquica associada à deficiência auditiva330. Também 

nesse momento é possível explorar o efeito do diagnóstico sobre o narcisismo do casal 

parental e a forma como as funções materna e paterna podem ser exercidas a partir dessa 

                                                           
329 LERNER, R; KUPFER, M. C. M. (org). Psicanálise com crianças: clínica e pesquisa. São Paulo: Escuta, 
2008. 240 p. 
330 O manejo das expectativas, apesar de questionável, aponta para a importância em acenar aos pais as inúmeras 
possibilidades decorrentes da cirurgia, algo que pode posteriormente ser resgatado. Digo isso pois, em meu 
trabalho com adultos surdos, com frequência no retorno pós cirúrgico obrigatório eles mencionavam, só então, 
terem se apropriado das questões da diferença da percepção do som e da velocidade dos resultados, que eu havia 
mencionado antes da cirurgia.  
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notícia. Um ponto interessante a ser futuramente estudado, que é aqui ressaltado a partir da 

verificação da importância do impacto do diagnóstico na relação entre o casal parental e o 

bebê, seria a respeito dos efeitos de tal diagnóstico: se esses dependem das condições 

psíquicas dos pais ou se a idealização presente na parentalidade levaria necessariamente a 

uma paralisia, o que implica num aprofundamento do estudo da noção de trauma.   

Tão importante quanto a preparação anterior ao implante coclear, seria uma 

intervenção de seguimento após a cirurgia, na qual os cuidadores pudessem ter espaço de 

continuar a elaboração das vivências e onde as crianças pudessem também apropriar-se de sua 

história. Acredito que o Programa Espaço Escuta ocupa esse lugar atualmente, apesar de 

entender que o nosso trabalho tem possibilidade de ser reforçado e potencializado se 

pudéssemos ter contato com as famílias logo após a cirurgia ou, talvez futuramente, mesmo 

antes do procedimento.  

Acredito que, em relação ao Programa Espaço Escuta, algumas questões como a 

compreensão do serviço como psicanalítico e a forma de trabalho transdisciplinar poderiam 

ter sido mais exploradas nesse estudo, enfoque que ampliaria demasiadamente o foco dessa 

dissertação. Conforme foi relatado, o Programa é um fazer ainda recente, no qual nós 

constantemente nos encontramos definindo, recortando, compreendendo as potencialidades de 

atuação. Entendo que, apesar de pontuar a importância do serviço enquanto local de atenção 

às subjetividades, não me detive em explicar a instituição em suas peculiaridades, assim como 

não especifiquei o nosso processo de constituição desde sua gênese até o presente momento, o 

qual é, para nós, um momento de separação (atualmente o serviço está em processo de 

alteração para estabelecimento como um instituto, à parte da empresa em que foi criado). 

Ressalto que, pessoalmente, a concretização do presente estudo é também um desejo 

propulsor para a investigação futura das possibilidades de intervenção no Espaço Escuta, a 

partir da definição da Psicanálise enquanto eixo norteador de todo o nosso trabalho.  

Ao privilegiar, portanto, o arcabouço psicanalítico na compreensão do fenômeno aqui 

recortado, não me detive nas produções da área da Psicologia que exploram a temáticas do 

implante em diversos aspectos: desde a família até os próprios sujeitos implantados, quanto à 

satisfação após a cirurgia e diversas áreas dos resultados, como qualidade de vida, vida 

escolar, capacidade cognitiva e de comunicação, etc. Para isso, sugiro uma obra aqui 
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mencionada, “The Oxford Handbook of Deaf Studies Language and Education”, volumes I331 

e II332, que abordam não só a questão do implante, como também o contexto amplo da surdez. 

Se houver interesse em estudos longitunais que apontem para os resultados com o dispositivo 

em longo prazo, o grupo de Anne E. Geers e Emily A. Tobey (Dallas Cochlear Implant 

Program) e Jean S. Moog (Moog Center for Deaf Education) publica pesquisas 

periodicamente indicando aspectos fonoaudiológicos e psicológicos dos pacientes que eles 

acompanham desde o período anterior à cirurgia333. 

Dentro da própria Psicanálise, acredito que essa pesquisa dialoga, primordialmente, 

com as áreas da intervenção precoce, do trabalho com famílias e com a importância da 

extensão da abordagem psicanalítica para outros contextos além da clínica. Admito ter 

bastante dificuldade na articulação da Psicanálise no Espaço Escuta; acredito que tinha pouca 

experiência clínica e profissional quando começamos o serviço e, ao longo do tempo, foi 

possível pontuar, perante a equipe – e para mim mesma-  a importância desse olhar para 

nossas famílias. Atualmente, acredito que nosso maior desafio é criar redes de 

encaminhamento em saúde mental para o atendimento dessas crianças, além de pensar em 

formas de trabalho psicanalítico sistemático, que não impliquem na exclusão das crianças do 

grupo, mas que deem ouvidos para as questões singulares que elas trazem.  Para isso, acredito 

que uma aproximação à teoria psicanalítica de grupos e a outras instituições com trabalhos 

semelhantes seria bastante frutífera, apontando aqui mais um campo para futuros estudos.  

Ainda em relação ao campo da Psicanálise, creio ser possível um maior aprofundamento que 

abarque a Linguistica na constituição do sujeito surdo, uma área de pesquisa já instigada por 

meio da contribuição de Goldgrub334, cujo aprofundamento não foi possível nesse trabalho. 

 Por fim, pontuo que essa dissertação com enfoque clínico é um primeiro passo na 

direção de propor uma abordagem transdisciplinar na intervenção com sujeitos surdos 

implantados e suas famílias. A articulação entre a tecnologia e as ciências da saúde, a 

Psicanálise aqui incluída, só tem a contribuir no atendimento a essas famílias. Para isso, no 

                                                           
331 MARSCHARK, M.; SPENCER, P. E. (org) The Oxford handbook of deaf studies, language and 
education. New York: Oxford University Press, 2005, vol.1. 506 p. 
332 MARSCHARK, M.; SPENCER, P. E. (org) The Oxford handbook of deaf studies, language and 
education. New York: Oxford University Press, 2010, vol.2. 508 p. 
333 Uma última compilação publicada por esse grupo encontra-se na revista Ear and Hearing, cujo suplemento 
do volume 32, número 1, é dedicado especificamente aos mais recentes estudos das pesquisadoras.  
334 Ibidem, p. 3. GOLDGRUB, F. A máquina do fantasma... 



 

140 

 

entanto, é nosso dever enquanto profissionais abrir um espaço de reflexão, abertura e diálogo 

com outras disciplinas. 
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