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RESUMO
O trabalho, realizado por meio de pesquisa participante, circunscreve uma
experiência de intervenção breve com grupo de pais de pacientes em avaliação fonoaudiológica
na Atenção Básica à Saúde, mais especificamente em um Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF) do município de Mauá/SP. O pressuposto da pesquisa com pais é de que atuação
fonoaudiológica com crianças não deve se dirigir exclusivamente a elas, devendo englobar
também as famílias, o que inclui a criança em sua singularidade, os pais e a dinâmica familiar.
Objetivo: identificar percepções e modos de relações dos pais com os filhos,
indiciando afetos que estão em jogo e ajudando em sua elaboração no que concerne à
identificação de problemáticas familiares e à colaboração para sequência dos cuidados à saúde,
sobretudo naquilo que se relaciona às alterações de linguagem que geraram a queixa e a procura
pelo serviço de saúde.
Método: o desenho da pesquisa foi de um estudo de caso montado como intervenção
grupal breve, tendo sido realizada em sete encontros presenciais. Os conteúdos dos encontros
foram gravados em áudio e posteriormente transcritas e interpretadas por meio de pontuações
terapêuticas e análise de trechos dos discursos dos pais relativos às situações emblemáticas
vivenciadas no grupo. Os aspectos éticos da pesquisa com seres humanos foram rigorosamente
respeitados.
Resultados e discussão: o experimento grupal constituiu um “espaço/tempo”
terapêutico, ainda que de escala e profundidade limitadas no tempo e no alcance com o qual
tangenciou e acolheu inquietações e sofrimentos dos pais que participaram. Foi terapêutico
porque criou relações de cuidado, tratou e elaborou vínculos e ofereceu escuta clínica. Tal
escuta ainda teve a característica de não se centrar na especificidade de um núcleo disciplinar
(o da Fonoaudiologia), embora tenha partido e se valido dele.
Conclusão: a experiência grupal trouxe a evidência de que conhecer e problematizar
a percepção parental sobre as alterações fonoaudiológicas de seus filhos é útil à compreensão
dos quadros clínicos dessas crianças, bem como pode contribuir na constituição e na qualidade
do cuidado ofertado na Atenção Básica à Saúde, na articulação entre o trabalho das equipes da
Estratégia de Saúde da Família e o apoio do NASF.
Palavras Chave: Fonoaudiologia; Saúde Pública; Linguagem; Grupo de Pais

ABSTRACT
This study, involving participant observation, was limited to a brief intervention
with a group of parents of patients undergoing phonoaudiological assessment in the Atenção
Básica à Saúde (Primary Health Care System), more specifically in a Núcleo de Apoio à Saúde
da Família (Family Health Support Center) in the municipality of Mauá, São Paulo. The
hypothesis of this study is that pediatric speech therapy should not be directed exclusively to
children but also to their families, taking into account the parents and other family dynamics.
Objective: to identify the perceptions and ways in which parents relate to their
children, noting affects that are at play while contributing to their development, with respect to
identifying family problems and collaboration for the continuity of care, especially that which
relates to the language alterations that led to the complaint and the demand for the health
service.
Method: the case study was set up as a brief group intervention and was carried out
in seven in-person meetings. The meetings were documented using audio recordings. Meetings
were later transcribed and interpreted by means of therapeutic scores and an analysis of parent
discussions, relative to the emblematic situations experienced in the group. The ethical
principles of research involving human subjects have been followed.
Results and discussion: the group experiment allowed for a therapeutic
"space/time" in spite of the limits on scale and time. The experiment was able to identify and
validate the anxieties and sufferings of the parents who participated. It was therapeutic because
it created caring relationships, identified challenges and helped to improve the ways in which
parents interact with their children, and offered opportunities for clinical listening. This
researcher was able to avoid relying entirely on the specificity of one discipline (that of speech
therapy), although it was the foundation of this study.
Conclusion: the group experiment provided evidence that understanding and
problematizing parental perception about the speech and language disorders of their children is
useful in understanding the clinical picture of these children. Additionally, the study contributes
to a better understanding of the structure and the quality of care offered by the Atenção Básica
à Saúde, as well as the relationship between the work of the Estratégia de Saúde da Família
teams and the support of the Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

Keywords: Speech Therapy; Public Health; Language; Parents Group.
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INTRODUÇÃO - O CAMINHO SE FAZ AO CAMINHAR

Esta pesquisa nasce da busca de sentido à prática Fonoaudiológica na Saúde
Pública. Nasce de enfrentamentos, reflexões e questionamentos sobre as políticas públicas de
saúde, sobre o exercício da clínica fonoaudiológica nesse universo e, especialmente, sobre as
relações que produzem os cuidados em saúde em um recorte específico: como a relação entre
pais e filhos que estão em atendimento fonoaudiológico na Atenção Básica à Saúde podem
contribuir com a qualificação e a estruturação dos cuidados promovidos pela equipe de saúde?
Para descrever esse caminho, como de praxe, a dissertação está dividida em
capítulos, mas eles marcam a caminhada da pesquisadora e da pesquisa, o que não é
necessariamente habitual. No capítulo 1, intitulado “Primeiros passos”, estão mescladas bases
teóricas sobre o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) do Sistema Único de Saúde (SUS)
com minha história profissional nessa estrutura de apoio à Atenção Básica na cidade de Mauá.
A partir de minha trajetória, aqui também está delineado o processo de trabalho mais específico
que levou aos meus questionamentos e estes ao caminho até a pesquisa de mestrado.
No capítulo 2, “Bússola”, o arcabouço teórico que sustenta e/ou inspira a pesquisa
está delineado, não de forma exaustiva, mas de modo a constituir um conjunto de ferramentas
conceituais básicas para operar a análise e a interpretação da experiência de cuidado em saúde
com um grupo de pais de crianças em avaliação fonoaudiológica no NASF.
Em “Montando acampamento” (capitulo 3), a cidade de Mauá ganha um relato
contextualizador da pesquisa, uma vez que o município foi o lócus de realização do estudo.
Também aqui são apresentados o panorama da saúde municipal, os dados do Núcleo de Apoio
da Saúde da Família (NASF) e uma síntese de seus processos de trabalho, nos termos definidos
pela gestão de Mauá na área da saúde no momento que o estudo foi realizado.
“Setas no caminho” (capítulo 4) trata do objetivo e da metodologia de
experimentação com o dispositivo de cuidado objeto da pesquisa: um grupo de pais de crianças
com queixas de alterações de linguagem.
O capítulo 5, “Histórias emblemáticas do grupo”, discorre sobre as cenas, os
“casos” colocados em análise no grupo pelos pais. Em vez da descrição formal dos
acontecimentos, problemáticas e situações trazidas ao grupo pelos pais, o formato escolhido
para apresentar e discutir tais conteúdos foi uma espécie de roteiro de cenas emblemáticas da
experiência grupal. Essa estratégia foi o modo encontrado para demarcar o caráter singular da
discussão e da interpretação realizadas, uma vez que o estudo configura uma pesquisa
12

participante e foi realizado no serviço em que a pesquisadora atuava como profissional da
equipe do NASF.
Ao final, em “O caminho que se abre”, é apresentada conclusão da dissertação, que
traz apontamentos e uma tomada de posição em defesa do direito à saúde e, portanto, em defesa
do SUS, deixando aberta a trilha para desdobramentos futuros, para o caminho que o caminhar
segue fazendo.
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CAPÍTULO 1 – PRIMEIROS PASSOS: NASF E ATUAÇÃO DA FONOAUDIOLOGIA
As reflexões aqui reunidas derivam dos modos pelos quais, na condição de
trabalhadora da saúde, fui afetada pelo trabalho em equipe do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde
da Família) na cidade de Mauá, no estado de São Paulo. Tal experiência não inaugurou minha
caminhada na saúde pública, pois antes dela trabalhei no componente Hospitalar e também no
Especializado de atenção à saúde.
No entanto, o amadurecimento profissional associado às perspectivas da Atenção
Básica à Saúde (AB) impuseram renovadas questões e desafios, simultaneamente teóricos e
práticos, por exemplo, qual a concepção de clínica fonoaudiológica orienta minhas escolhas
para cumprir o apoio que deve ser efetuado pelo NASF? ou Na condição de fonoaudióloga,
qual a concepção de linguagem permite pensar os agravos fonoaudiológicos, não apenas por
suas características orgânicas e – digamos assim – nosológicas, mas também e
simultaneamente, por seus determinantes epidemiológicos, sociais, econômicos e subjetivos,
que marcam a vida cotidiana das pessoas e que devem contornar os cuidados à saúde na AB
e, mais especificamente, na Estratégia de Saúde da Família (ESF) enfim, como estar em
condições de dar apoio consistente à ESF, considerando suas premissas e perspectivas?
Naturalmente, as respostas a essas e a outras perguntas, no âmbito de uma
dissertação de mestrado, não são gerais, nem genéricas, mas circunscritas em questão
específica, que recorta o campo de inquietações e foca um problema de pesquisa. Em nosso
caso, o trabalho circunscreve uma experiência de intervenção breve com grupo de pais de
pacientes em avaliação fonoaudiológica na AB, trabalho que propus e conduzi, tendo partido
do aprendizado, na prática, de que a atuação fonoaudiológica com crianças não deve se dirigir
exclusivamente a elas, mas também as famílias, o que inclui a criança em sua singularidade,
mas também os pais e a dinâmica familiar. Além e em decorrência disso, o aprendizado na
experiência grupal com os pais trouxe a evidência de que conhecer e problematizar a percepção
parental sobre as alterações fonoaudiológicas de seus filhos a partir dos modos pelos quais
pensam e efetuam suas relações com eles é útil à compreensão dos quadros clínicos dessas
crianças, bem como pode ajudar na constituição e na qualidade do cuidado ofertado na AB, na
articulação entre o trabalho das equipes da ESF e o apoio do NASF.
O referido recorte de pesquisa, de certa maneira, é consequência de um bom tempo
de maturação. Há 09 anos atuo na cidade de Mauá como fonoaudióloga do Sistema Único de
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Saúde (SUS). A atuação se iniciou num Centro de Reabilitação (hoje CER1 IV no município),
considerado um equipamento da Atenção Especializada (AE)2 na hierarquização do SUS. Meu
trabalho voltava-se ao atendimento de sujeitos com alterações neurológicas graves, como
encefalopatias crônicas, hidrocefalia e síndromes diversas. Contudo, havia no município um
equipamento da Secretaria da Educação que também prestava assistência a esses segmentos
populacionais, fazendo uma reabilitação muito similar, chegando ao ponto do mesmo paciente
estar inserido nos dois serviços, em busca de maximizar o tratamento.
Ao observar essa duplicidade e constatar a ausência de uma clínica para pacientes
sem comorbidades neurológicas, mas que apresentavam demandas de cuidados no âmbito da
Fonoaudiologia (na época não havia NASF3) propus ao Centro de Referência da Saúde da
Mulher, Criança e Adolescente a criação de um Ambulatório de Distúrbios da Linguagem, em
parceria com uma psicopedagoga, uma psicóloga e uma assistente social. A proposta foi aceita
e fomos realocadas para esse equipamento, o que redundou numa experiência extremamente
enriquecedora. Senão vejamos.
A experiência no novo ambulatório nos deu um conhecimento maior sobre a
organização dos serviços no município, sobretudo de seus gargalos. Ao realizar o levantamento
dos encaminhamentos médicos do município, parados há mais de 02 anos na Central de
Regulação e por não haver serviço definido e estruturado para recebe-los, notamos uma grande
quantidade de pontuações dos médicos das Unidades Básicas com encaminhamento ao
fonoaudiólogo que poderiam não expressar, necessariamente, uma real necessidade de
atendimento fonoaudiológico: criança que não dorme direito, que não fala direito aos 02 anos,
que fala pouco com 01 ano e meio, que não para quieta aos 05 anos, que não escreve
convencionalmente aos 07 anos, que não sabe ler aos 06 anos, que é muito nervosa...
Imaginava eu que possíveis dúvidas e/ou angústias parentais, questionamentos da escola e da

Centro Especializado em Reabilitação – CER, equipamento matriciador da política de cuidado às pessoas com
deficiência, proposta pelo Ministério da Saúde em 2011. O CER recebe a classificação I, II, III ou IV de acordo
com o número de modalidades de deficiências e/ou disfuncionalidades que atende: física, auditiva, visual,
intelectual, múltipla e pessoas ostomizadas.
2
A Atenção Especializada também faz parte da Rede de Atenção à Saúde (RAS), que são arranjos organizativos
de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio
técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. A Atenção Especializada compreende
um conjunto de ações e serviços de saúde realizados em ambiente ambulatorial por profissionais especializados
para o cuidado em média e alta complexidades.
3
Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde em 2008 com o objetivo
de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim
como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações. O NASF é uma equipe integrada por profissionais de
diferentes áreas de conhecimento, que atuam em conjunto com os profissionais das equipes de Saúde da Família,
compartilhando e apoiando as práticas em saúde.
1
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creche eram levados ao consultório médico e transformavam-se em indicação à avaliação
fonoaudiológica, ficando ali por anos, sem avaliação e encaminhamentos devidos.
Wiethan et al. (2010) e Ribeiro (2012) sugerem problemática semelhante ao afirmar
que tem sido crescente, na clínica fonoaudiológica, no âmbito público ou privado, a demanda
por atendimento a crianças com queixas como “não fala”, “fala pouco”, “fala errado” ou
“apresenta produções ininteligíveis”.
Os dados que levantamos incomodavam, no sentido de que não era razoável que
esses vários casos fossem encaminhados para avaliação na AE sem que fossem avaliados ou,
ao menos, triados na AB, o que provavelmente teria dirimido dúvidas e angústias de muitos
pais e crianças, seguindo para AE apenas alguns casos, aqueles que justificassem, de fato, tal
encaminhamento. Simples assim, pensava-se.
Outra angústia foi verificar que muitas crianças em processo de desenvolvimento
e/ou em condições de extrema vulnerabilidade social e afetiva eram encaminhadas, diretamente,
à avaliação neurológica ou para o serviço de psiquiatria do Centro de Apoio Psicossocial
Infantil (CAPSi)4 para a realização de exames (uma vez que não se caracterizam pacientes
CAPSi). Muitas chegaram a ser medicadas, possivelmente, sem necessidade, o que as prejudica,
onera o município e ainda, faz com que as famílias fiquem “pulando” de um equipamento ao
outro sem chegar ao diagnóstico e, menos ainda, ao atendimento adequado.
Por outro lado, havia também as crianças que apresentavam necessidades reais de
intervenção fonoaudiológica. Analisados os dados dos prontuários sobre as dinâmicas
familiares, relações parentais e/ou com cuidadores formais, as alterações de linguagem às vezes
pareciam “gritos de socorro” das crianças, pareciam sintomas que, distorcidos pela ausência de
escuta e de condições de nomeação, acolhimento e cuidado, surgiam como fortes entraves para
vida familiar, social e escolar.
Wiethan (2010, p. 442) sugere que “a inibição em falar pode demonstrar, além de
um desajuste familiar, a impotência da criança em identificar-se e reconhecer-se como si
mesma, em se distinguir socialmente, ou seja, em estruturar-se como sujeito.” Naquela época,
esses aspectos não apareciam com clareza, mas já geravam inquietação e angústia de minha
parte. Foi ao longo dos anos que pude amadurecer uma visão um pouco mais ampla sobre o
contexto e a complexidade do trabalho na saúde pública.

4

Centro de Atenção Psicossocial Infantil - Os CAPS infantil atendem crianças e adolescentes que apresentam,
prioritariamente, intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo
aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer
laços sociais e realizar projetos de vida.
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Os atendimentos realizados no Ambulatório de Distúrbios da Linguagem naquele
período, embora levados a cabo com muita boa vontade, eram descolados da rede e realizados
voluntariamente e por iniciativa própria das profissionais envolvidas. Muitas vezes ficávamos
de mãos atadas em face das dificuldades familiares e então buscávamos contato com o CRAS5,
CREAS6 e o Conselho Tutelar7 dada a facilidade de acesso que a Assistente Social de nossa
equipe tinha. Mesmo assim faltava ligação efetiva para que as ações fluíssem de modo integrado
com outros equipamentos e profissionais da saúde e de outros setores envolvidos.
As tentativas de integrar o Ambulatório com a AB eram superficiais e, quando
realizadas, ficavam, muitas vezes, no papel. O sistema de referência e contrarreferência não
funcionava e não era incomum a realização de eventos ou campanhas (Aleitamento Materno,
por exemplo) para gerar alguma sinergia pontual entre AB e AE.
Os trabalhadores da AE foram “convidados” a fazer parte da AB, compondo o
Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) no início de 2015. Foi nessa passagem para a
AB que percebi o quanto não conhecia o sistema de saúde local de Mauá e nem a perspectiva
de uma “clínica no coletivo”, na expressão de Mendes (2007).
Ao fazer parte do NASF, a dinâmica das relações continuava sendo meu principal
estranhamento. As relações agora não eram estabelecidas só dos pais com as crianças, ou da
AB com a AE, mas também entre os próprios trabalhadores da saúde, tanto das Equipes de
Estratégia Saúde da Família (EqSF)8 quanto nas Unidades Básicas, quanto nas relações da
equipe NASF. A angústia aqui tinha a ver com a dificuldade em potencializar o cuidado, uma
vez que a equipe frequentemente se queixava das mudanças que estruturaram o NASF. Os
movimentos de mudança foram constituídos de forma hierárquica no município, não
envolvendo e implicando os trabalhadores. O medo era grande diante do “tal” Apoio Matricial9.

O Centro de Referência de Assistência Social – (CRAS) é um equipamento da política de Assistência Social
localizado em áreas de vulnerabilidade. Executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de
serviços socioassistenciais locais da política de assistência social. Dada a sua capilaridade nos territórios,
caracteriza-se como principal porta de entrada dos usuários à rede de proteção social do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS.
6
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) oferta serviços especializados e
continuados à famílias e indivíduos nas diversas situações de violação de direitos, na perspectiva de potencializar
e fortalecer as funções protetivas em face da vulnerabilidade social.
7
O Conselho Tutelar é órgão previsto no art. 131 da Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA), que o instituiu
como "órgão autônomo, não-jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente".
8
Equipe de Saúde da Família (EqSF) é multiprofissional e composta por, no mínimo: (I) médico generalista, ou
especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista
em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de saúde.
9
Apoio Matricial - Cunha e Campos (2011, p. 964) apontam que essa expressão trata de um arranjo organizacional
e, ao mesmo tempo, de uma metodologia para a gestão em saúde, “O Apoio Matricial em saúde objetiva assegurar
retaguarda especializada a equipes e profissionais encarregados da atenção a problemas de saúde, de maneira
5
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Como eu era a única fonoaudióloga com carga horária de 40 horas, fui “dividida”
e passei a integrar duas equipes NASF. Atuando em dois territórios, pude perceber a
singularidade de duas diferentes equipes e como operavam de modos singulares em seus
territórios, um privilégio e uma “insanidade”, pois apoiava 09 Unidades diferentes com 23
EqSF.
Muitas vezes, fui capturada pela falta de alegria, o que parecia caracterizar a
dinâmica dos encontros nas equipes. Nesse contexto, culpar o outro é bastante comum, o que
nos tira de uma posição de potência transformadora. Imaginar que o problema é sempre e
exclusivamente do outro é uma posição imaginária, não faz conexão real com a alteridade, seja
do gestor ou do colega que está há 30 anos no cargo e foi levado ou se acomodou em uma
atuação desvitalizada. Culpar o outro, nesse caso, é tentar eximir-se de responsabilidade pelas
necessárias mudanças de atitude e de estratégias de ação.
Como trabalhadora da Saúde, posso afirmar que o cuidado com o outro te inunda e
o dia a dia te atropela, por isso é fácil dizer que não se tem tempo para leituras ou pesquisas, o
que não é, exatamente, verdade, a não ser que sejamos capturados por afetos paralisantes, afetos
tristes. “Não tem jeito, aceita que dói menos!” Ouvi isso mais de uma vez em reuniões de equipe
NASF.
Como se vê, não aceitei “para doer menos”, ao contrário, o movimento que acabou
levando à tentativa de requalificar o trabalho na AB me trouxe também ao mestrado, como parte
da ação para pensar e fazer avançar minha prática na saúde pública.
Na intenção de contribuir com a produção de saúde, por meio do SUS, cheguei à
conclusão de que a AB, por estar próxima e diretamente implicada com as formas de vida no
território, seria um campo propício para refletir e praticar a Fonoaudiologia de modo a incluir
as necessidades e as condições concretas de vida dos sujeitos no processo terapêutico e de apoio
à ESF, indo em direção ao princípio da integralidade em saúde do SUS e também à clínica
ampliada, isto é, buscando um diálogo interdisciplinar e intersetorial para pensar o cuidado em
saúde. Se é assim, a clínica precisará ser pensada como uma ética do cuidado, na qual a história
de vida dos sujeitos, suas condições concretas de vida, seus desejos e anseios precisam adentrar
a lógica e o planejamento do cuidado de cada profissional e em relação àquilo que dá contorno
ao trabalho na equipe de saúde (MENDES, 2007).
personalizada e interativa. Opera com o conceito de núcleo e de campo. Assim: um especialista com determinado
núcleo, apoia especialistas com outro núcleo de formação, objetivando a ampliação da eficácia de sua atuação.
Trata-se de uma metodologia de trabalho complementar àquela prevista em sistemas hierarquizados, a saber:
mecanismos de referência e contrarreferência, protocolos e centros de regulação. O Apoio Matricial pretende
oferecer tanto retaguarda assistencial quanto suporte técnico-pedagógico às equipes de referência”
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Tal perspectiva supõe conhecer o território e o que o compõe, no caso, formas de
sociabilidade, recursos (ou falta deles) culturais, de lazer, de saúde, educação, etc. As
exigências da vida extrapolam a gama de serviços oferecidos pela área da saúde, mas precisam
ser consideradas e acionadas por ela.
As percepções que acabaram de ser expostas estão baseadas nas ideias de “clínica
no coletivo” de Mendes (2007), que afirmam a condição nuclear da escuta aos modos de vida
(individuais e coletivos) para se compreender e estruturar a atuação fonoaudiológica na saúde
pública em geral e na AB em particular.
Ao buscar, na literatura, textos que interpelassem as questões e angústias referidas
antes, encontrei reflexões e situações (como se verá adiante na revisão da literatura) mostrando
que essas inquietações não são apenas minhas, não são exclusivas. Foi isso que fez com que me
sentisse mais conectada com o outro, aumentando minha potência para agir e enfrentar
dificuldades e perplexidades.
Se, de início, a clínica fonoaudiológica que realizei na AE – embora incômoda –
era próxima de uma proposta ambulatorial centrada na doença e no paciente individualmente
pensado, a AB abriu a possibilidade para repensar o processo saúde/doença e entender melhor
as perspectivas indicadas pelo SUS, ou seja, da saúde como direito e construção social
multifacetada, que justificam, ou mais que isso, exigem que a saúde seja pensada em função
dos princípios de integralidade, equidade, regionalização, universalidade da assistência e
controle social.
Enfim, foi também no NASF que me deparei novamente com as crianças cujos pais
vinham com as mesmas questões que surgiam quando eu trabalhava na AE. No entanto, agora
eu estava na AB e devia, antes de qualquer outro componente da rede de saúde, responsabilizarme por elas.
A busca por respostas trouxe-me ao mestrado e, não por acaso, tematizar a relação
entre pais e filhos com queixas fonoaudiológicas tornou-se meu objeto de pesquisa. Realizamos
uma intervenção breve com um grupo de pais dessas crianças, trabalho composto por
fonoaudióloga, psicóloga e nutricionista, essas últimas, parceiras em várias formas de pensar e
de realizar o trabalho em saúde no NASF, razões pelas quais as convidei para participarem
comigo da condução da pesquisa.
O convite que fiz para a participação de uma nutricionista na pesquisa foi motivado
pelo trabalho de Palladino, Souza e Cunha (2007), que referem a (co)ocorrência de transtornos
de linguagem oral e alimentares na infância não como coincidência. Os autores fazem ver a
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convergência dos processos de aquisição de linguagem e de alimentação na constituição
psíquica dos sujeitos, por isso mesmo não é incomum que sintomas na estruturação da zona
oral enlacem questões de linguagem e de alimentação.
Tal estudo sugere aos fonoaudiólogos escuta atenta às histórias familiares, às
dinâmicas relacionais e interdiscursivas, bem como aos hábitos e idiossincrasias alimentares,
pois eles podem revelar, por exemplo, conflitos e sofrimentos no âmbito das relações familiares,
em especial na relação mãe/criança.
O grupo de pais aqui estudado foi pensando, em princípio, para orientá-los sobre as
queixas em relação às crianças (dos pais, da escola, entre outros), bem como para promover
interação e trocas de experiências e saberes, uma vez que, ao menos em tese, poderia haver
proximidade ou convergência entre questões e dúvidas dos pais. A busca era entender como os
pais viam as dificuldades dos filhos para que se pudesse esclarece os transtornos de linguagem,
mitigando possíveis angústias e ansiedades dos pais e as eventuais pressões que isso acarretaria
a seus filhos.
Porém, com o decorrer das sessões (o trabalho em grupo foi proposto como uma
intervenção breve de sete sessões), os encontros trouxeram à tona uma miríade de afetos ligados
às formas de relação entre pais e filhos, às percepções e questões que tinham sobre os modos
de agir em face das dificuldades das crianças, bem como em relação àquelas da mãe, do casal
ou da dinâmica familiar. Isso que emergiu no grupo exigiu acolhimento, assim como ação
terapêutica na elaboração e encaminhamento inicial das questões.
Percebemos que o grupo com os pais poderia ser uma estratégia potente de cuidado
ofertado às crianças: problematizar e colocar em análise as questões relacionais/afetivas com
os pais, além da função terapêutica que isso cumpria com os próprios, abriu possibilidades de
produzir variações e experimentações nos modos de relações entre pais e filhos, sobretudo nas
dimensões que eles consideravam difíceis na lida com os filhos. O grupo acabou se tornando
terapêutico, com o propósito de escuta e, em alguma medida, ressignificação das relações e
encaminhamentos para pais/filhos, ou seja, para cuidar desses cuidadores, mas também, para
ajudar na qualificação do cuidado aos filhos.
É nesse sentido que nossa posição está em acordo com Wiethan (2010, p. 442),
quando afirma: “[...] acredita-se que a abordagem teórica que tome a família como centro da
intervenção poderá possibilitar progressos maiores aos sujeitos portadores de retardos de
linguagem”. De certa forma, foi essa direção que quisemos para o grupo, apontando
potencialidades para (re)pensar a inserção e o trabalho fonoaudiológico na AB.
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CAPÍTULO 2 – BÚSSOLA: ARCABOUÇO TEÓRICO DE REFERÊNCIA
O arcabouço teórico de referência da pesquisa será apresentado em tópicos, pois
eles recobrem as temáticas que sustentaram as reflexões realizadas ao longo da pesquisa, em
particular acerca da experiência com o grupo de pais, configurador do estudo de caso da
pesquisa. Nesse sentido, as ferramentas conceituais, em alguma medida, se comunicam, mas
apenas por contiguidade às questões que serão tratadas a partir da experiência que delineia a
investigação propriamente dita: análise dos efeitos produzidos pelo trabalho com grupo de pais
atendidos por equipe do NASF e cujos filhos estavam em avaliação fonoaudiológica, em razão
de queixas dos próprios pais e/ou da escola.
A leitura de Mendes (1994 e 2007), de fato, é muito útil aos fonoaudiólogos que
trabalham na saúde pública. Boa parte das reflexões efetuadas aqui valeram-se ou foram
inspiradas em ideias trabalhadas por Mendes. A autora tece com cuidado e detalhe as redes e
imbricações de inúmeros saberes e atores nas práticas da Saúde Coletiva na Saúde da Família,
definindo a “clínica no coletivo” como um

conjunto particular de práticas sociais destinadas a cuidar da saúde física e/ou
mental de pessoas ou grupos, como também e indissociavelmente dos
desassossegos e sofrimentos que elas implicam. Nesse sentido, a clínica
concerne, em primeiríssimo lugar, uma ética nos cuidados com a saúde. Tratase de uma ética em defesa da vida, de sua potência de variação, a partir da
qual se justifica a busca de mais e melhores respostas às demandas sociais por
esse tipo de intervenção. (MENDES, 2007, p. 48)

A partir dessa concepção de clínica na saúde coletiva, Mendes (2007, p. 49) sugere
que
o SUS deve ser – em alguma medida é – campo de experiências e
transformações, também nas relações de ensino e aprendizagem na área da
saúde [...] Esses processos convocam, entre outras coisas, investimentos éticopolíticos, simultaneamente para dentro e para fora das instituições de saúde e
de formação. Para dentro, porque é preciso abertura às mudanças e muito
trabalho, dos serviços de saúde e dos cursos de formação, para efetuá-las em
alguma medida [...] Para fora, porque as questões de saúde dizem respeito aos
acontecimentos sociais, às suas intrincadas maquinações (MENDES, 2007, p.
49)

O trabalho de Mendes afirma a escuta clínica para além dos chamados “problemas
fonoaudiológicos” estritos, abrindo a atuação do fonoaudiólogo para uma clínica no coletivo,
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com olhar aos processos de subjetivação que constituem a singularidade do sujeito. É
exatamente no âmbito do campo de saber da saúde coletiva (não na dimensão estrita do núcleo
de saber fonoaudiológico) que buscamos situar o dispositivo clínico grupal que foi realizado
como experimento da pesquisa.
Pensar no campo da saúde coletiva naturalmente tem consequências também sobre
os modos de pensar a saúde e os cuidados em saúde. Nessa direção, Teixeira (2001, p. 57)
fornece uma certeira definição da saúde como produção multifacetada e dinâmica:

[...] um estado global de equilíbrio instável de diversos elementos conectados:
corpos, ações, sensações, sintomas, sinais, signos, técnicas, elementos
naturais e dispositivos os mais variados, que se rearranjam continuamente, na
busca de um estado de saúde que jamais se estabiliza. Ponto de equilíbrio
móvel, fugidio: reinvenção permanente da (ideia de) saúde (TEIXEIRA, 2001,
p. 57)

A percepção de que o ser humano se constitui no encontro com o outro, nas
relações, sugere também que os sujeitos ocupam posições, que também variam na sociedade e
na história. A linguagem, como produção humana, é igualmente processual, variável, ainda que
os sistemas convencionais das línguas gozem de uma estabilidade relativa aos períodos e
contextos históricos aos quais respondem.
De certa forma, essa formulação vai ao encontro de posições de inspiração
bakhtiniana, nas quais entende-se que os processos da linguagem só podem ser compreendidos
a partir de interações sociais, sendo estas mediadas por práticas discursivas. Se for assim, a
linguagem é processo no qual o sujeito produz e interage por meio de signos, materializados
em enunciados proferidos em dados contextos e esferas sociais (SANTANA e SANTOS, 2017).
Segundo Fanti (2003, p. 96), em Bakhtin não há uma declaração da concepção de
linguagem explicitada de forma linear, mas sim “gestos de respostas à teoria em um movimento
de aproximação e/ou distanciamento entre o que apreendemos e o que é apreendido [...]
Relações de sentido são um ‘princípio’ constitutivo das reflexões da teoria bakhtiniana, em
especial da linguagem.
Tal princípio traz em seu escopo a ideia da “não-finalização”, de “vir-a-ser”,
configurando, com isso, a ideia de “inconclusividade”, de preservação da heterogeneidade, da
diferença, da alteridade (FIORIN, 2016).
Essa concepção, pode-se dizer, também tem alguma relação com a noção de sujeito
da psicanálise lacaniana. É Lacan quem diz que
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Bakhtin pondera que as raízes do inconsciente descobertas na sessão
psicanalítica são, com efeito, reações verbais. Portanto, tudo que toca o
essencial do conteúdo inconsciente passa, necessariamente, pelo discurso do
sujeito e, assim, depende de fatores ligados à sociedade objetiva” (LACAN
apud NOVAES E RUDE, 2007, p. 160).

Se a linguagem é produzida nas relações entre sujeitos e em contextos históricos
específicos (BAKHTIN, 1997), como tais relações são produzidas?
Espinosa (1997) percebeu, já no século XVII, que todo e qualquer corpo vivo goza
da potência de afetar e de ser afetado por outros corpos. No caso da espécie humana, os afetos
operam na linguagem ou são sobredeterminados por ela a partir e em função da semiose
ilimitada que nos constitui como sujeitos na vida em sociedade (política). Claramente, os afetos
são tanto mais potentes quanto forem as marcas diferenciais que eles produzem na história de
cada pessoa, grupo ou sociedade.
O conceito de afeto, nos termos aqui rapidamente esboçados, pode servir de
operador da reflexão clínica como, por exemplo, aponta Sardenberg (2008, p. 131), que o traz
como conceito-ferramenta à proposta de atendimento terapêutico grupal de adolescentes.
Segundo ela, essa posição é pautada:

pela possibilidade de promover relações que se dão no lugar privilegiado do
encontro com os outros, buscando um projeto terapêutico pautado pelo
aumento da potência de afetar e ser afetado por outrem. Isso se passa não
apenas na esfera verbal, mas também na dimensão dos corpos, em seu contato
afetivo, como nos ensinou o filósofo Baruch Espinosa, ao criar o conceito de
Afecção (SARDENBERG, 2008, p. 131).

A autora está buscando uma “clínica do afeto”, um projeto terapêutico que procura
fomentar a potência de pensar e agir dos sujeitos. Como dispositivo de análise de relações, o
trabalho de Galavote et al (2013) é outro bom exemplo ao propor uma análise do processo de
trabalho do agente comunitário de saúde (ACS) com base na teoria das afecções de Espinosa.
Os autores consideram o encontro como uma unidade de análise e buscam compreendê-lo na
dinâmica afetiva da produção do cuidado em saúde, analisando as afecções que se expressam
por alegrias e tristezas, e os seus efeitos no trabalho do ACS. Dizem eles que

O corpo sofre os efeitos do encontro aumentando ou reduzindo sua potência
de agir, se as paixões forem alegres ou tristes, respectivamente. E isto interessa
para este estudo quando discutimos o trabalho em saúde, porque, se temos
como pressuposto que o cuidado se produz com base em um encontro, importa
verificar que afecções o trabalhador vai apresentar no momento deste
encontro, e a variação de sua potência, os efeitos na sua possibilidade de
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realizar este cuidado quando em relação com o usuário, que também é parte
ativa do encontro e seus afetos. (GALAVOTE et al., 2013, p. 576)

Ambos os trabalhos, aqui referidos como exemplos, marcam os afetos como
condição de possibilidade da subjetividade e, por decorrência, da vida em sociedade.
Sobre a consideração da subjetividade na clínica fonoaudiológica, diversos autores
discutem o tema sob diversos pontos de vista, entre eles, Paladino (2000), Souza (2000), Cunha
(2002), Arantes (2003) e Freire (2012).
Numa reflexão sobre o objeto da Fonoaudiologia, Freire (2012) toma a
Fonoaudiologia na condição de disciplina clínica, que tem por objeto a linguagem e, por isso,
poderia interessar ao fonoaudiólogo uma concepção que permita ver a linguagem em seu
funcionamento, a linguagem singularizada numa subjetividade. Desse modo, a “alteração” de
linguagem indiciaria um funcionamento peculiar do simbólico de um dado sujeito. Nessa
medida, o fonoaudiólogo deveria compreender seus movimentos e tornar-se um mediador entre
a linguagem do sujeito, os processos de significação dos quais participa, as expectativas
relacionadas aos seus usos da linguagem, as convenções linguísticas e as formas do discurso
legitimadas e valorizadas socialmente.
Paladino (2000), ao a abordar o tema da subjetividade no trabalho terapêutico
fonoaudiológico, refere que o processo terapêutico, em si mesmo, é uma operação da
subjetividade e entre subjetividades. Subjetividade que estaria fundada, exatamente, na
linguagem, na significação. A autora pontua que a posição do terapeuta também é preenchida
por sua subjetividade, e que o material terapêutico tem como matéria-prima os deslocamentos
das posições subjetivas, por meio dos fragmentos discursivos, que são externalizações do
mundo subjetivo.
Cunha (2002) constrói a imagem metafórica das “duas orelhas do fonoaudiólogo”,
uma orelha para ouvir o sintoma como fisicalidade e outra para escutar o mesmo sintoma em
seus conteúdos latentes, como demanda do sujeito, que os sintomas físicos expressam.
Souza (2000), numa reflexão sobre os sentidos das noções de objetividade e
subjetividade na clínica fonoaudiológica, considera esses termos como níveis ou dimensões do
conhecimento e das atividades humanas, não instâncias opostas e de naturezas divergentes.
Nesse sentido, o autor propõe sair do senso comum, no qual a ideia de que algo é subjetivo diz
respeito a opiniões, impressões, ilusões individuais, acepção que, transportada para ciência, dá
conotação pejorativa à subjetividade, inclusive como argumento em defesa de uma suposta
“objetividade pura”.
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Diferentemente, o autor vê uma vaso-comunicação entre objetividade e
subjetividade, pois do mesmo modo que os signos (material psíquico por excelência)
incorporam o biológico, eles também encarnam no corpo como faces ou registros de um mesmo
sistema processual, ou seja, o corpo físico é subjetivado pelo psiquismo por meio dos afetos,
dos signos e, por outro lado, a subjetividade e objetivada por meio de atitudes, condutas,
comportamentos e, eventualmente, sintomas físicos.
Freire (2000, p. 110) convida a refletir sobre o papel dos pais na terapia
fonoaudiológica e faz uma colocação sobre a atuação parental na relação com os filhos:

[Ao considerar a subjetividade...] o que está em questão não é a criança como
um vir-a-ser, mas seu oposto: um ser desde sempre lá, mesmo antes de ser. Ou
seja, quando o que se revela é a linguagem em seu funcionamento, não há
como escapar da noção de estrutura. Portanto, a ideia de desenvolvimento dá
lugar a uma abordagem estrutural do sujeito. Sob essa perspectiva, a criança
é concebida como posição que ocupa no interior da estrutura discursiva
familiar, e não mais como etapa de desenvolvimento (FREIRE, 2000, p.
110).

A autora propõe assim uma postura de trabalho que posiciona a criança como um
dos elementos da estrutura pai-mãe-criança, sendo que o valor de cada elemento será
determinado pela posição ocupada no conjunto.
Todas as pontuações conceituais aqui brevemente demarcadas deram a ver que,
durante a atuação no grupo aqui estudado, houve também um movimento terapêutico com os
pais das crianças com queixas de alteração de linguagem, no sentido de explicitar o discurso do
outro, dando-lhe voz na complexa trama de relações que a linguagem traz à tona ou faz
submergir/silencia. Alçar os pais a essa posição, em nossa relação grupal, colocou também a
pesquisadora na posição de efetiva participante da relação para, como diz Souza (2000, p. 87),
“construir em conjunto, concordando, confrontando posições, compartilhando saberes,
produzindo outros, desmistificando representações distorcidas que permeiam o universo de
nossa saúde e de nossa linguagem.”

2.1 Fonoaudiologia e Saúde Pública

A inserção do profissional da Fonoaudiologia na Saúde Pública é dada no âmbito
das políticas públicas de saúde, segundo suas modelagens nos estados e nos municípios. A
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Fonoaudiologia, assim como outras profissões de saúde, insere-se nos vários componentes da
atenção à saúde (básico, especializado, hospitalar e de urgência e emergência).
Embora a bibliografia da Fonoaudiologia na Saúde Pública não seja muito vasta, há
vários trabalhos sobre a inserção e/ou experiências específicas da Fonoaudiologia nos vários
níveis de atenção à saúde. Não será o caso levantá-los aqui, a intenção é apenas pontuar alguns,
aqueles que falem mais diretamente do trabalho fonoaudiológico na AB e/ou no NASF, em
especial os que se referem a algum tipo de trabalho com os pais, subsidiando, direta ou
indiretamente, a análise e a discussão que será feita sobre a experiência pesquisada.
Lipay e Almeida (2007) referem que, no início do trabalho da Fonoaudiologia em
Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o fonoaudiólogo fazia reabilitação e, muitas vezes, a
organização do serviço de reabilitação ficava a cargo de cada profissional, sem maiores
referências em políticas norteadoras. Na prática, isso significava que, se o fonoaudiólogo se
especializava em uma determinada área e ia trabalhar na saúde pública, aquela área de
especialidade daria o tom do trabalho fonoaudiológico na unidade de saúde onde trabalhasse.
Vale dizer que Mendes (1994) já apontara esse problema ao analisar o mecanismo de porta de
entrada das UBSs no início da década de 1990.
Ainda segundo Lipay e Almeida (2007), o trabalho fonoaudiológico com grupos,
no início da inserção do profissional na AB, era muito mais para dar conta do volume de
pacientes, agrupados por idade e/ou patologia, ou para fornecer orientações aos pais. Notam
que os pais eram “incluídos”, mas somente para receber orientações sobre exercícios e outros
procedimentos, para ficarem informados e/ou para reforçarem o trabalho em casa. Portanto, não
uma inclusão no processo do cuidado, apenas no reforço ou reiteração, legitimação da ação
fonoaudiológica junto às crianças em atendimento.
Moura e Arce (2016), analisando as concepções dos docentes dos cursos de
Fonoaudiologia da Bahia sobre AB e investigando suas práticas pedagógicas relacionadas ao
tema, concluíram que o conhecimento e a compreensão das docentes acerca da AB não estão
bem consolidados, sendo que as práticas docentes também reforçam tal evidência, uma vez que
aspectos positivos, como a realização de visitas domiciliares, análise de situação de saúde e
territorialização coexistem com práticas de prevenção descontextualizadas das reais
necessidades de saúde das comunidades, além do ensino de intervenções clínicas fragmentadas.
Ao contrário da fragmentação e/ou descontextualização, no âmbito dos serviços da
AB, o fonoaudiólogo, atuando na fronteira do campo clínico e do campo social, precisaria
propiciar parcerias com outros profissionais e outras instituições sociais presentes no território
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e na comunidade, estimulando a criação e o fortalecimento das redes sociais, relações de
acolhimento e autonomia, além do desenvolvimento de projetos que lidem com a dimensão da
pluralidade da vida (MENDES, 2010).
Ao pesquisar sobre Fonoaudiologia e AB, um leque de estudos se abre e nele há
trabalhos sobre a atuação do fonoaudiólogo no NASF. A estratégia do NASF é um
complemento às EqSF, para apoiar a equipe com os núcleos de saberes técnicos, que devem
compor uma construção de saberes coletivos na AB, numa tentativa de romper o modelo da
clínica médico-centrada focada na demarcação e individualização da doença. A realização de
um compartilhamento de saberes também busca, na educação em saúde, trocas e mesmo
transversalidade de conhecimentos entre profissionais.
Sobre a atuação de fonoaudiólogos na atual configuração do NASF na AB, podese dizer que pesquisas na área tiveram uma produção mais intensa nos últimos anos, tais como
apode-se ver pelos trabalhos de Zanin, Albuquerque e Melo (2015), Andrade, Lima e Silva
(2014), Oliveira e Sousa (2013), Oliveira, Rocha e Cutolo (2012) e Molini-Avejonas, Mendes
e Amato (2010), entre outros.
O trabalho da Fonoaudiologia na atenção básica, em especial em nível do NASF, é
visto como promissor por Zanin, Albuquerque e Melo (2015), que pensam o NASF como uma
proposta interessante de ampliação de acesso da população à saúde. Há também trabalhos que
citaram a Estratégia Saúde da Família, mas não o NASF de forma direta ( PAULA e VIANNA,
2017; SANTOS et al., 2012; BRITES, SOUZA e LESSA, 2008 ).
O estudo de Paro, Vianna e Lima (2013), que verificou a adesão dos pacientes de
um serviço fonoaudiológico na AB, ressaltam o fator “adesão ao tratamento”, dizendo ser de
suma importância os aspectos envolvidos no relacionamento entre aquele que trata e aquele que
é tratado, pois a qualidade de relação que se estabelece entre ambos irá ter implicações diretas
no processo de adesão ao tratamento.
Os autores ressaltam também a importância do fonoaudiólogo buscar o cuidado
integral à saúde dos usuários. Para tanto, faz-se necessário estar atento às singularidades de
cada sujeito que é alvo de sua prática, dando especial apoio àqueles que representam baixa
expectativa para adesão, sempre levando em conta a sua corresponsabilidade na adesão ao
processo terapêutico (PARO, VIANNA e LIMA, 2013).
Uma seara delicada e muito importante ao trabalho em Saúde Pública são as
relações de trabalho. Granja, Zoboli e Fracolli (2013); Lancman et al. (2013); Leite, do

27

Nascimento e Oliveira (2014); Silva et al., (2012) exploram facetas dessa questão. Mendes
(2007, p. 43) sintetiza a problemática das relações de trabalho no SUS. Tais relações

[...] sugerem outra condição delicada e difícil de ser tratada. Trata-se de
superar as formas pelas quais, historicamente, se estabelecem as relações nas
equipes de saúde, fortemente marcadas pela hierarquia de saberes e de poderes
entre médicos e não-médicos, profissionais de nível universitário e técnico,
funcionários administrativos e população. O enfrentamento de estruturas
arraigadas e naturalizadas talvez seja a perspectiva mais difícil de ser
sustentada e, ao mesmo tempo, uma das condições mais vitais para que o
Política de Saúde vingue (MENDES, 2007, p. 43).

Tesser et al (2017) afirmam que as equipes dos NASFs reúnem, no seu modus
operandi, características organizativas de um protótipo de serviço de atenção especializada,
desde que atuem como tal, sem deixar de realizar matriciamento, e que sejam dimensionadas e
compostas adequadamente. Dizem eles

os NASF têm sido em muitos locais sub-explorados como equipes
assistenciais de retaguarda especializada, devido às diretrizes oficiais focadas
no apoio e em ações generalistas de promoção e prevenção da AB,
subutilizando a competência nuclear dos profissionais matriciadores. Por outro lado, em locais em que eles atuam somente com assistência especializada,
ocorre o inverso e aí devem fazer também apoio técnico às equipes da AB,
melhorando sua resolubilidade e contribuindo na sua educação permanente,
concretizando o matriciamento (TESSER et al, 2017, p. 947)

Os trabalhos com grupos na AB são amplamente utilizados para a promoção da
saúde (Molini-Avejonas et al, 2010). No próximo tópico, veremos alguns deles na
Fonoaudiologia.

2.1.1 Trabalho com grupo e Fonoaudiologia

Numa revisão sistemática sobre grupos terapêuticos em Fonoaudiologia, Ribeiro,
Panhoca, Dassie-Leite e Bagarollo (2012), encontraram um baixo índice de grupos envolvendo
familiares, e a maior parte era de trabalho de grupos com adultos, seguido de crianças,
adolescentes e, por fim, idosos. Segundo as autoras, é na área de linguagem que mais se trabalha
com o processo grupal, e os números de publicações destes trabalhos com grupo na linguagem
decresceram ao longo do tempo pesquisado, o que chamou a atenção, visto que o grupo
terapêutico, segundo a literatura, é um ambiente muito rico de ressignificação da linguagem.
As autoras referem que
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o grupo possibilita uma nova visão sobre o próprio sujeito e sobre o outro,
devido à diversidade de experiência e conhecimentos compartilhados nas
sessões, diminuindo o isolamento, o peso e ansiedade criada pela patologia
em torno do sujeito e de sua família (RIBEIRO, PANHOCA, DASSIE-LEITE
E BAGAROLLO, 2012, p. 550).

Focando na efetividade das abordagens grupais em Fonoaudiologia e Psicologia,
no contexto da saúde coletiva, Souza et al. (2011) realizaram também uma revisão bibliográfica
com essa temática e incluíram a atuação da Psicologia. Segundo o estudo, a Fonoaudiologia
caminhará para uma metodologia própria no trabalho com grupos. Souza et al. (2011) ressaltam
a importância da interface com a psicologia, principalmente nos trabalhos que abordam os
familiares de sujeitos portadores de distúrbios da comunicação.
Santos e Montilha (2016) tiveram como objetivo realizar a descrição do processo
de escolha e aplicação de atividades em grupo de familiares de crianças em processo terapêutico
fonoaudiológico. A pesquisa, qualitativa de grupo focal, trabalhou com crianças/adolescentes
com alterações de linguagem em acompanhamento fonoaudiológico. As autoras observam que
a orientação aos pais é de fundamental importância no contexto terapêutico, uma vez que é na
família que o sujeito se constitui. As autoras afirmam que cada núcleo familiar interpreta as
alterações das crianças segundo seus valores e experiências de vida. Por isso, trabalhar com o
grupo familiar possibilita (re)significar as alterações dos filhos, pois seu olhar se amplia em
contato com o outro, assim a forma de lidar com a criança também se modifica.
A aliança entre família, terapeuta e sujeito/paciente gera a possibilidade de
ressignificação do sujeito na família, o que leva a mudanças significativas no processo,
corrobora Santos et al (2016).
Revisitando a literatura e objetivando entender os princípios teóricos que norteiam
os atendimentos fonoaudiológicos em grupo, os critérios de formação e as possibilidades
terapêuticas, Araújo e Freire (2011) levantaram a literatura sobre o tema nos últimos 15 anos,
encontrando que a maioria dos grupos realizados tem como base a abordagem sócio-históricocultural defendida por Vygotsky, e a definição utilizada por Pichon-Rivière (1988), na qual o
grupo é um conjunto de pessoas reunidas em torno de uma tarefa comum e, ao mesmo tempo,
o resultado da dialética entre os movimentos de horizontalidade (história do grupo) e
verticalidade (histórias pessoais). Dados importantes, que surgiram da análise, foram as
divergências na composição dos grupos, alguns eram por patologia, outros por homogeneidade
ou por heterogeneidade, dependendo do referencial teórico e das circunstâncias no momento da
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criação do grupo. Contudo, os autores notaram certa dissonância entre a atuação e a proposição
teórica, já que “trabalhos visitados indicam os pressupostos acessados, porém, não sustentam
ou estruturam a sua prática grupal em articulação com esses pressupostos” (ARAUJO E
FREIRE, 2011, p. 364).
Sobre o trabalho com os grupos na atenção básica, os profissionais da
Fonoaudiologia, quando indagados sobre o porquê estavam realizando o grupo responderam:
pela necessidade que a alta demanda impõe. Por fim, não há consenso entre a prática e as teorias
que embasam os trabalhos. As possíveis incoerências talvez ocorram porque não se evidencia
a preocupação em articular os estudos teóricos aos elementos que configuram a clínica
fonoaudiológica que, segundo Araújo e Freire (2011), seriam: a semiologia, a etiologia, a
diagnóstica e a terapêutica.
Num estudo de corte transversal e abordagem qualitativa sobre a percepção de
alunos de graduação em relação à sua participação em grupos de orientação a pais de pacientes
em atendimento fonoaudiológico. Yu Chun (2015) destaca as poucas pesquisas na área
abordando o grupo de familiares de pessoas em processo terapêutico fonoaudiológico e reforça
a importância desse tipo de abordagem, pois ela favoreceria reflexões e melhor entendimento
das necessidades do sujeito que está sendo acompanhado e, ao mesmo tempo, geraria a
contribuição da família no processo terapêutico, potencializando os resultados.
Para finalizar esse tópico, é pertinente retomar ao estudo de Araújo e Freire (2011),
pois os autores sugerem ainda que a abordagem terapêutica grupal deve sustentar-se na
singularidade do sujeito. As autoras afirmam que o vínculo tem um efeito na constituição da
subjetividade e na linguagem dos pacientes. Esta constituição se daria a partir da vivência do
sujeito no grupo, local em que compartilha a sua subjetividade com o outro

O grupo e seu funcionamento são construídos na prática (...), as características
do atendimento fonoaudiológico em grupo são adquiridas no decorrer do
funcionamento terapêutico, possibilitando a criação de vínculos
intersubjetivos, a partir dos quais afloram os fenômenos de identificação,
ressonância, pertencimento e continência. A linguagem é o recurso técnico da
intervenção fonoaudiológica e, no que diz respeito a esse tipo de intervenção,
o fonoaudiólogo utiliza-se da atividade interpretativa da fala dos sujeitos para
que ocorram os deslocamentos de posições discursivas. Além disso, quando
um componente do grupo tem sua fala interpretada não deixa de interpretar
outras falas, movimento que leva à reestruturação de sua fala, e que acarretará
deslocamentos e deslizamentos discursivos no interior do grupo (ARAUJO E
FREIRE, 2011, p. 364).
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2.2 Estudos que citam relações parentais na Fonoaudiologia
Ao eleger as relações (na origem a relação mãe/bebê) como condição de
possibilidade ao processo de aquisição da linguagem, Givigi et al (2015), referindo-se à
proposições de Claudia De Lemos, lembra que o campo dialógico, no qual a aquisição de
linguagem opera, tem três momentos: 1) especuliaridade - o bebê balbucia, o adulto inicia o
movimento de interação no momento em que a mãe repete o som, a partir do qual o bebê espelha
o movimento da mãe, tomando a “iniciativa linguística”; 2) complementariedade - a mãe
retoma o movimento que o bebê fez na especularização e dá sentido a ele, expande o fragmento
de linguagem, movimento que, posteriormente, também poderá ser feito pela criança e 3)
reciprocidade ou reversibilidade - a criança assume os papéis descritos anteriormente, que eram
iniciados pelo adulto.
Se é assim, pode-se dizer que há um jogo simbólico no qual a criança é magnetizada
pela língua materna; língua que corresponde e expressa os afetos maternos ou os modos pelos
quais a mãe (ou quem cumpre a função materna) se dispõe, afeta é a afetada pelo bebê/criança,
oferecendo um primeiro plano de subjetivação, que será estruturante dos processos da criança
para se tornar sujeito e falante.
Andrade et al (2005) correlacionaram a qualidade da estimulação familiar a 350
crianças entre 17 e 42 meses de idade evidenciando que, no ambiente familiar, a criança pode
tanto ser amparada em seus processos de construção quanto ter o desenvolvimento tolhido de
alguma forma. O estudo corrobora o indispensável papel das condições materiais e da dinâmica
familiar no desenvolvimento infantil. Os achados apontam a pertinência de ações de
intervenção que favoreçam as famílias a qualidade do vínculo, do ambiente e das relações
cuidadoras em relação a seus filhos.
Ainda segundo os mesmos autores, a família é um sistema aberto que funciona pelas
trocas internas e nas relações com outros sistemas, podendo sofrer transformações, as quais
refletem mudanças sociais mais amplas. Contudo, qualquer que seja a estrutura, a família
mantém-se como meio relacional básico e fundamental para as interações da criança com o
mundo.
Por outra via, a centralidade da díade mãe/criança para o desenvolvimento da
linguagem também é destacada por Veras et al (2005) em estudo que comparou aspectos
interacionais de díades mães/crianças com atraso na linguagem oral e de mães/crianças com
desenvolvimento normal. O estudo ressaltou a importância do input linguístico materno na
evolução da fala de seus filhos: nas crianças que apresentaram desenvolvimento típico, as mães
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faziam (em média) mais requisições e complementações à fala das crianças e aparentavam mais
disponibilidade a fala espontânea de seus filhos.
Nas crianças com atraso na linguagem oral, foram encontrados discursos maternos
mais diretivos, sem muitas complementações e maior uso de repetições da fala da mãe e de
respostas não verbais pelas crianças.
A transformação positiva das díades mãe/filho precisa, segundo Rahal (2008), da
“presentificação” do sintoma de atraso da linguagem oral no discurso materno. Utilizando–se
da análise do discurso e da psicanálise, a autora, após sessões de fonoaudiologia com as mães,
conseguiu modificações no discurso materno, evidenciando relação entre o apagamento do
sintoma do filho e a evolução do quadro de linguagem oral da criança. Significa dizer, em
acordo com a autora, que há o sintoma da criança e sintomas que não são da criança, embora
ela possa incorporá-los aos seus. É preciso fazer tal diferenciação e usá-la na terapia
fonoaudiológica. Daí também a absoluta relevância em considerar e intervir nas relações
familiares, diretamente com a criança e/ou por meio do trabalho com os pais.
Ainda nessa linha, mas abrindo o leque do fazer da Fonoaudiologia às relações do
campo clínico e escolar das crianças, o estudo já citado de Givigi et al (2015), a partir do aporte
teórico da Análise do Discurso, buscou investigar a “redes de significação” das relações. A
pesquisa foi realizada com cinco crianças diagnosticadas com autismo ou paralisia cerebral,
convocando a pensar as significações cruzadas nos ambientes da clínica, da família e da escola,
no intuito de promover nova organização e reestruturação dessas relações, por meio da
linguagem, de estratégias dialógicas. Tais estratégias incidiam nas representações cristalizadas
sobre os problemas de linguagem das crianças, o que provocou mudanças nas percepções de
profissionais da saúde, em professores e em pais, bem como abriu possibilidades de novos
olhares e estímulos às crianças, com perceptível avanço na linguagem oral delas.
Numa pesquisa sobre fatores de risco para o desenvolvimento de crianças numa
unidade básica de saúde em localização vulnerável, em 65 díades avaliadas, 44% das mães
apresentavam o que as autoras chamaram de Transtorno Mental Comum, detectável ao teste
aplicado. Tal quadro se apresentou significante para o atraso do desenvolvimento da linguagem
nas crianças. Todas as crianças do estudo não tinham outras comorbidades, eram consideradas
crianças saudáveis. As autoras chegaram à conclusão da necessidade de intervenção precoce e
de cuidado em saúde mental às mães (RIBEIRO et al., 2014).
Considerando a relação mãe-filho na análise de distúrbios de linguagem, Beltrami,
Souza e Dias (2013) realizaram um estudo de caso com duas mães de crianças com dispraxia
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verbal e encontraram dados de ansiedade e depressão ligados, o que aparentemente reforçava
as alterações das crianças, uma vez que quanto menor o nível de satisfação das mães em relação
ao suporte social, mais elas utilizam práticas parentais negativas e mais as crianças apresentam
dificuldades. As autoras concluíram que, para o bem da criança, a terapia fonoaudiologia
deveria seguir concomitante ao cuidado das mães e dos pais, que deveriam ser motivados para
ir em busca de sua própria terapia.
Ao avaliar a integração de habilidades de recepção e produção verbais, Tamanaha
et al. (2011) realizaram uma comparação entre os dados das queixas e a avaliação
fonoaudiológica, percebendo que os pais atentam mais a produção verbal do que a compreensão
de enunciados verbais por parte de seus filhos, o que pode sugerir necessidades de intervenção
profissional voltada a trabalhar a percepção e o imaginário dos pais em relação à condições
efetivas de seus filhos em relação aos aspectos pesquisados.
Na mesma linha, Dourado et al. (2015), ao estudarem o desenvolvimento da
comunicação de crianças de até 03 anos, relacionando-o ao ambiente familiar e escolar,
concluem que há inter-relação entre perfil comunicativo e recursos ambientais.
Para Zerbeto e Shun (2013, p. 129) o termo cuidador deve ser usado para designar
“a pessoa mais próxima ao sujeito, que passa maior parte do tempo com ele e tem papel ativo
no tratamento fonoaudiológico”. No referido estudo, as autoras usaram um questionário sobre
qualidade de vida (QV), criado pela OMS, abreviado e adaptado para o português brasileiro,
comparando dados de um grupo de cuidadores de crianças com alterações de linguagem com
um grupo controle, concluindo que a QV foi menor no grupo de cuidadores de crianças e
adolescentes com alterações de fala/linguagem, sobretudo no quesito “relações sociais”
(satisfação com as relações pessoais, vida sexual e apoio de outros cuidadores, amigos e
colegas de trabalho).
As autoras consideram escassas as pesquisas voltadas aos cuidadores e pontuam
que esse tipo de intervenção está em consonância com a proposta da clínica ampliada,
preconizada pelo Ministério da Saúde. O estudo, por fim, reforça a importância do cuidador na
reabilitação fonoaudiológica.
Num estudo permeado pelo olhar da psicanálise e para a subjetividade, Cervi et al
(2016, p. 696) buscaram correlacionar o discurso parental e o desvio fonológico, concluindo
que há influência direta e objetiva do discurso dos pais na alteração da criança

com este estudo, pôde-se observar que se o desvio fonológico não advém de
nenhum comprometimento orgânico, então são as funções parentais que
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parecem determinar o quanto o funcionamento linguístico da criança é afetado
ou não. Isso não significa dizer que a significação parental seja a causa do
desvio fonológico e sim pensar que, a partir dos significantes atribuídos à
criança, tem-se um feixe associativo, articulado a um núcleo de representações
inconscientes, o qual se oferece à interpretação do terapeuta (CERVI et al.,
2016, p. 696).

Em estudo anterior, Cervi et al. (2015, p. 74) também tem proposta de identificar
fatores psicológicos associados ao desvio fonológico. Segundo os autores, os fatores foram
identificados através do lugar simbólico atribuído ao desvio fonológico no discurso parental.
Como proposição terapêutica, as autoras sugerem que

(...) é preciso que haja um trabalho integral na terapêutica clínica com
crianças, levando-se em consideração a sua relação familiar bem como
questões psíquicas, pois se verificou que o discurso parental, no qual a criança
se encontra inserida, pode fazer sintoma na medida em que atende a uma
demanda do desejo materno e denuncia uma falha no exercício da função
paterna. Diante disso, pensa-se que fatores da dinâmica familiar devem ser
conhecidos pelo terapeuta para que ele possa ampliar o conhecimento das
condições subjetivas em que a patologia da fala se instaura (CERVI et al.,
2015, p. 74).

As pontuações conceituais e de pesquisa empírica sobre a natureza relacional da
linguagem e sobre a centralidade das relações familiares (sobretudo parentais) no processo de
aquisição e uso da linguagem pelas crianças reforçam a hipótese da presente pesquisa, de que
o trabalho com os pais é necessário e pode ser potente como estratégia de cuidado (além dos
próprios pais) também com as crianças, sobretudo quando interfere positivamente nos modos
de percepção e de relação com os filhos. É nessa medida que tais estudos funcionaram como
ferramentas para sustentar e ajudar na interpretação dos resultados e na discussão da experiência
grupal de nossa pesquisa.
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CAPÍTULO 3 – MONTANDO ACAMPAMENTO: O LUGAR DA PESQUISA

3.1 Município e território de saúde da pesquisa

O Município de Mauá está definido como uma das sete cidades que compõem o
Grande ABC, região metropolitana de São Paulo. A Cidade de Mauá ocupa o 22º lugar no
ranking de PIB do estado e é a 10º em população, com 425.169 habitantes. A densidade
demográfica é de 6.463.7 hab/km. Um terço do município é composto por área industrial e 10%
pertence à área rural e ao Parque Estadual Serra do Mar (Dados do Plano Municipal de Saúde,
2014/2017).

Imagem 1 – mapa de zoneamento da cidade de Mauá

No sentido de planejar as ações de saúde, a área da cidade foi dividida em 05
territórios para composição do Programa Saúde da Família em meados de 2003 e, em novembro
de 2009, as atividades do novo NASF se iniciaram, apoiando 45 EqSF.
No período de 2013 a 2015 a estratégia escolhida pelo município para fomentar o
funcionamento das redes de Atenção à Saúde foi constituir o Apoiador de Rede que, segundo
Campos (1999), trabalha com a educação permanente no processo de trabalho, articulação da
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rede e educação permanente. O Apoio de Rede perpassava todos os quatro núcleos de serviço
de saúde do município, a saber: Atenção Especializada, Urgência e Emergência/Hospitalar,
Atenção Básica e Vigilâncias.

Imagem 2 – mapa da territorialização da Secretaria de Saúde, as cores indicam os diferentes territórios,
numerados de 1 ao 5. O território desta pesquisa é o mais acima no mapa, que faz divisa com Santo André
e São Paulo.
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Atenção Básica

Atenção Especializada

Atenção a Urgência e

Proteção à Saúde e

Emergência

Vigilâncias

Unidade de Saúde

CEMMA – Ambulatório Médico

SAD

da Família 13

de Especialidades

Atendimento Domiciliar

Saúde

Unidades Básicas

CRS – Centro de referência para

SAMU

Zoonose

Mistas

doenças

CR – Centro de Reabilitação

UPA – Unidade de Pronto

CEREST

Física

Atendimento

Referência a Saúde do

UPA Magini

Trabalhador

e/ou

Tradicionais 12

–

Serviço

de

Centro de Vigilâncias a

sexualmente

transmissíveis

CER IV - Centro Especializado em

–

Centro

de

UPA Vila Assis

Reabilitação
CAPS adulto

UPA Zaíra

CAPS infantil

UPA Barão de Mauá

CAPS AD

Hospital Drº Radamés
Nardine

Consultório de Rua

Hospital Santa Casa de
Mauá

Residência Terapêutica
Republica

Terapêutica

Infanto

Juvenil
CEO – Centro de Especialidades
Odontológicas
CRSMCA – Centro de Referência
a Saúde da Mulher Criança e
Adolescente
Quadro 1 – Núcleos de Rede do Município de Mauá, março 2017

Entre 2013 e 2015, no Município, a Atenção Especializada era composta pelos
diversos CAPS (Adulto, Álcool e Drogas e Infantil), por alguns Ambulatórios de Saúde
(Reabilitação e Ambulatório de Distúrbios da Linguagem) e por atendimentos de profissionais
da Psicologia, Assistência Social, Educadores Físicos e Fisioterapeutas na AB, em cada
unidade.
Em 2015 houve uma nova remodelagem e alguns apoiadores voltam à AB para
compor o NASF juntamente com os trabalhadores que atuavam na AE, o que redefiniu também
o tipo de atuação para os trabalhadores que já compunham a AB.
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A perspectiva do NASF é, então, apoiar as EqSF e também as Unidades Básicas de
Saúde tradicionais (UBS).
Na época da coleta de dados deste estudo, entre abril e agosto de 2016, eram 90 as
equipes apoiadas, somadas as EqSF e as equipes das UBS tradicionais. Havia 22 Unidades
Básicas, destas 10 eram UBS tradicionais ou mistas e as 12 restantes contavam com a proposta
de cuidado na Estratégia Saúde da Família (USF).
Como já referido, os Territórios de Cuidado se dividiam em cinco. Em cada
território havia aproximadamente 10 profissionais de NASF, que apoiam entre 18 e 21 EqSF.
Os profissionais que compõem e equipe do NASF onde foi realizada a pesquisa são:
um fonoaudiólogo, dois psicólogos, uma nutricionista, uma assistente social, um educador
físico, um fisioterapeuta e um profissional responsável pela organização das equipes junto às
Unidades e à Secretaria de Saúde, chamado articulador.

Imagem 4 – Organograma do NASF

O presente estudo foi realizado numa unidade mista do Território 02, que fica em
região mais centralizada e próxima do lugar de lazer mais frequentado pelos usuários,
principalmente pelos adolescentes: o shopping da cidade.
O território dois abrange cinco Unidades de Saúde: UBS Sônia Maria, USF
Capuava, USF Paranavaí, USF Oratório, e UBS Vila Magini. Este território é marcado por
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contrastes, algumas áreas de extrema vulnerabilidade e alto índice de uso/tráfico de drogas
(USF Paranavaí e USF Oratório), outras em territórios da indústria petroquímica, com menos
usuários SUS/dependentes (UBS Sônia Maria e USF Capuava), e a unidade da pesquisa, Vila
Magini, que fica em uma área que mistura os dois cenários característicos do território.
A UBS Vila Magini é uma unidade de Saúde Mista, parte de sua área de
abrangência, que apresenta maior vulnerabilidade social, é cuidada por seis equipes de EqSF, e
a porção do território mais central e menos SUS/dependente é cuidada por três equipes
parametrizadas. A unidade também se localiza próxima ao CER IV da cidade, ao lado da
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Magini, próxima a Casa do Hip Hop, a duas Escolas
Estaduais e uma Escola Municipal.
Foi nesse contexto que o trabalho com o grupo de pais da pesquisa foi proposto e
realizado, um cenário que contempla usuários em situações sociais mais e menos vulneráveis,
por isso mesmo com acesso variável a recursos sociais e culturais, bem como aos serviços e
cuidados à saúde.
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CAPÍTULO 4 – SETAS DO CAMINHO: OBJETIVO E MÉTODO
4.1 Objetivo

Realizar, no contexto do NASF, uma intervenção breve com um grupo de pais de
crianças com queixa de alteração de linguagem, identificando percepções e modos de relações
com os filhos, para indiciar afetos que aí estão em jogo e para ajudar em sua elaboração,
favorecendo variações produtivas nas relações entre pais e filhos no que concerne à
identificação de problemáticas familiares e à colaboração para sequência dos cuidados à saúde,
sobretudo naquilo que se relaciona às alterações de linguagem que geraram a queixa e a procura
pelo serviço de saúde.

4.2 Natureza da Pesquisa

O estudo se configura como uma pesquisa participante e tem o desenho de um
estudo de caso.

4.3 Casuística

A entrada de novos usuários, que buscavam atendimento fonoaudiológico na AB,
no contexto da EqSF, é realizado por meio das discussões nas reuniões de equipe. Os Agentes
Comunitários de Saúde (ACS), ao realizarem as visitas periódicas para as famílias de sua
respectiva microárea, se notam qualquer necessidade de atendimento, levam a demanda até as
reuniões de EqSF, que é composta por médico de saúde da família, enfermeiro e auxiliar de
enfermagem responsável pela área.
As reuniões acontecem uma vez por semana e os casos são discutidos para
elaboração de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS), na medida do possível, para cada sujeito.
Assim sendo, nessa via de entrada, após o caso ser discutido na equipe, o ACS devolve ao
usuário a resolução que a equipe deu ao caso na reunião realizada. Nos casos em que é
necessário o núcleo de saber de outros profissionais (Psicologia, Assistência Social,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Educação Física e Nutrição), o NASF é acionado. Nas reuniões
das equipes com o NASF, o matriciamento do caso é realizado e também a construção de PTS
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dos casos em que houver necessidade de apoio e/ou ações específicas dos profissionais do
NASF.
Entretanto, por se tratar de uma Unidade Mista, há também uma entrada via equipe
parametrizada: consulta médica da equipe parametrizada, acolhimento pela enfermagem e
envio do caso diretamente à reunião do NASF, para a discussão e encaminhamentos, quando
necessário.
Uma terceira forma de entrada é aquela na qual o sujeito/usuário, muitas vezes
encaminhado por um profissional de fora da rede SUS ou pelas escolas, procura diretamente a
Unidade de Saúde e pede por atendimento na recepção. Nesse caso, é encaminhado para o
profissional da enfermagem responsável pelo acolhimento do dia, que realiza a primeira escuta
do caso e encaminha até sua equipe de referência ou discute com profissionais do NASF.
Os sujeitos desta pesquisa chegaram pela porta de entrada da Estratégia Saúde da
Família em casos que foram discutidos pela equipe do NASF na qual a pesquisadora atua. Tais
sujeitos são pais de crianças ou adolescentes entre 05 e 14 anos de idade que trouxeram queixas
de alteração na linguagem (oral e/ou escrita). Em função do fluxo de atendimentos no município
(ver fluxograma abaixo), a composição do grupo da pesquisa exclui pais de crianças com
deficiência e quadros neurológicos, uma vez que elas são direcionadas ao CER IV do município
para início imediato de tratamento.
A partir dos critérios acima, os pais ou responsáveis pelas crianças foram
convidados a participar de um grupo terapêutico para orientação, qualificação e elaboração das
queixas que traziam, bem como para troca de experiências sobre questões e queixas
potencialmente próximas e/ou convergentes.
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Imagem 5 - fluxograma de entrada do paciente no NASF nesta pesquisa

Imagem 7 – Fluxograma das ações que, neste caso, se refere ao Grupo de Pais.

O grupo de pais foi conduzido pela fonoaudióloga pesquisadora e profissional do
NASF no município com a colaboração da psicóloga e da nutricionista da equipe do NASF,
estruturado como uma intervenção breve e aberta (os pais convidados poderiam entrar no grupo
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ao longo do processo) e organizado para acontecer em sete encontros quinzenais de uma hora
e 30 minutos de duração cada um.
Os encontros quinzenais tiveram o objetivo de deixar um intervalo para a
organização de outras atividades realizadas naquele dia e horário (4as feiras das 18:00 às 19:30),
intervalo de descanso para os pais sedimentarem os acontecimentos grupais e para que fosse
possível contabilizar a carga horária de horas extras das profissionais, uma vez que não
poderiam ultrapassar a meta de pagamento anual dos feriados. Os encontros foram realizados
em sala multiuso da Unidade Básica Vila Magini com o apoio de ACSs, presentes na unidade
no horário que faziam atividades lúdicas com as crianças em outra sala quando alguns pais as
traziam por não terem com quem deixá-las. Os sete encontros aconteceram nas seguintes datas:
1o – 11/05/2016; 2o – 25/05/2016; 3o – 08/06/2016; 4o – 22/06/2016; 5o – 06/07/2016; 6o –
20/07/2016 e 7o – 03/08/2016.
O grupo foi pensando, em princípio, para dar orientações sobre as queixas em
relação às crianças (da escola, dos pais, etc.), entendendo como os pais viam as dificuldades
observadas e esclarecendo o que seria ou não razão para intervenção terapêutica, considerando
os sintomas da criança, seu contexto e história de vida. Além disso, realizar esse tipo de
atividade em grupo (e não separadamente com cada mãe ou casal) considerava a pertinência e
a oportunidade de trocas de experiências e de apoio mútuo entre os pais, o que seria uma
vantagem em comparação a um eventual atendimento individualizado.
Com o decorrer das sessões do grupo, os encontros fizeram emergir afetos vários,
que pediam interpretação e elaboração, sobretudo acerca das relações familiares,
principalmente da relação entre mãe e pai, dos pais com os filhos e seus sintomas de linguagem.
Tais conteúdos acabaram fazendo com que o grupo se tornasse terapêutico, ou seja, o processo
com os pais ampliou a complexidade da questão de pesquisa, ficando evidente que, além da
escuta às demandas e dos esclarecimentos/orientações em relação às queixas, os pais colocavam
em jogo o campo relacional da família, como dimensão nuclear das necessidades de cuidado.
Isto fez ver que as dinâmicas relacionais na família não eram apenas contingentes nas alterações
de linguagem das crianças, ao contrário, eram dimensão estrutural a ser considerada na
configuração do cuidado.
Nessa medida, o problema de pesquisa ganhou seu contorno definitivo nos
seguintes termos: como o trabalho com as relações parentais e com a percepção dos pais sobre
os filhos e seus problemas de linguagem podem contribuir com a constituição dos cuidados
ofertados às crianças e à suas famílias?
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Ainda em termos metodológicos, para responder à questão de pesquisa, as sessões
grupais foram áudio-gravadas e transcritas na íntegra para materializar os movimentos
dialógico-discursivos, exceto a primeira sessão, que não foi gravada por falha técnica, contudo
foi anotada em registro corrido.
Vale dizer, por fim, que a avaliação de linguagem das crianças foi realizada não
apenas em função da pesquisa, uma vez que o estudo esposou o fluxo de atendimentos de rotina,
e as crianças foram acolhidas pelo serviço de saúde normalmente, não apenas para participar
da presente investigação.

4.4 Aspectos Éticos
O projeto foi submetido a análise do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP,
registrado na Plataforma Brasil e aprovado sob o número do parecer 2.130.736.
Todos os requisitos éticos da pesquisa com seres humanos foram rigorosamente
respeitados. Assim sendo, os referidos procedimentos de pesquisa foram realizados com os
sujeitos que concordaram em participar, e a eventual utilização de dados das crianças foi
autorizada pelos pais ou responsáveis.
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CAPÍTULO 5 – HISTÓRIAS EMBLEMÁTICAS DO GRUPO – RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 A proposta para os sete encontros
1º encontro – Apresentação da proposta, construção de uma base para o grupo e
primeira escuta às queixas. No primeiro encontro houve, então, escuta inicial às queixas das
alterações dos filhos após a construção de acordos de funcionamento do grupo (objetivos,
horários, presença, confidencialidade, etc.).
2º encontro – Escuta mais aprofundada com cada mãe e pai participante do grupo,
na qual as questões relacionais da família começam a ganhar relevo e centralidade.
3° encontro – Atividade organizada pela nutricionista sobre dinâmica familiar e
alimentar. Os pais presentes foram unânimes em se queixar sobre a dinâmica alimentar de seus
filhos, dinâmica atravessada por valores, modos de relação e hábitos do núcleo familiar. Além
de informações relevantes sobre os alimentos e os processos alimentares na infância e na
família, a nutricionista abriu espaço para os pais falarem da relação de seus filhos com os
alimentos e das rotinas de alimentação.
4º encontro – Uma reflexão sobre a dinâmica familiar por meio de desenho: a
atividade foi pensada para ajudar a refletir sobre a organização de elementos subjetivos pela via
do desenho, resgatando a atividade lúdica, o brincar como forma de elaboração de conteúdos
psíquicos (nem sempre é fácil dar expressão verbal às dimensões subjetivas).
5º encontro – Retomada da queixa sobre as alterações dos filhos a partir dos
conteúdos dos encontros anteriores, ou seja, a questão aqui foi colocar os pais diante de
eventuais variações de interpretação e elaboração discursiva sobre os filhos decorrentes dos
acontecimentos e narrativas produzidas no grupo. A estratégia das terapeutas foi a de pontuar
as variações discursivas, bem como as indicações de tentativa de mudanças de atitudes e
comportamentos por parte dos pais na relação com seus filhos.
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Destaque-se que, em vários momentos, as queixas eram retomadas, pelos próprios
pais e pela pesquisadora. Contudo, nessa sessão, houve direcionamento da atenção aos
deslocamentos que o trabalho grupal vinha produzindo.
6º encontro – Esta sessão daria continuidade ao trabalho iniciado na 5a sessão, de
retorno reflexivo às queixas sobre alterações de linguagem das crianças, dirigindo a discussão
aos efeitos das relações familiares na produção, manutenção e/ou intensificação de tais quadros
e sintomas. Nesse dia fazia muito frio em Mauá e houve apenas a participação de uma mãe e
de uma avó, além das terapeutas. Essa avó era a cuidadora formal do neto e eventualmente
participava do grupo.
Além do frio, talvez um outro acontecimento tenha também interferido na presença
dos pais ao 6o encontro: uma semana antes, os trabalhadores da saúde souberam que a secretaria
de saúde estava pretendendo fazer mudanças nos serviços; mudanças que envolviam os ACSs.
Esse fato gerou apreensão e os ACSs esqueceram de dizer aos pais que, mesmo com a frente
fria, o encontra estava mantido.
7º encontro – Escuta final, construção da finalização e fechamento do processo do
grupo. Aqui, além do retorno dado pelos pais sobre o impacto do grupo nos modos como se
relacionam em família e com os filhos (e suas alterações de linguagem), houve solicitações dos
pais pela continuidade do processo: eles viram ali um tipo de cuidado que, por meio deles,
oferecia-se também aos seus filhos. Essa possibilidade, embora considerada pela equipe, ainda
não encontrou possibilidade de efetuação.

5.2 Movimentos e questões gerais que ressoaram no grupo

Algumas questões eram pontuadas por praticamente todos os integrantes do grupo.
O relacionamento amoroso do casal, como cerne da instabilidade familiar e emocional das
mulheres participantes, foi angústia recorrente.
Raiva e expectativas frustradas são afetos presentes no discurso das mães para
falarem da vida familiar. São afetos especialmente dirigidos aos companheiros, mas também
aparecem na relação com os filhos, o que agrega outros afetos à relação, por exemplo, culpa e
tristeza por não saber o que fazer com tais situações, nem como elaborá-las para que não
contaminem a relação com os filhos.
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Os problemas de relacionamento com o companheiro na criação dos filhos,
destacado por várias mães, vai da falta de apoio (tanto financeiro quanto presencial) para lidar
com as questões das crianças, até problemas conjugais ligados à situações de traição, de uso
excessivo de álcool ou outras drogas e de agressões físicas.
As pontuações realizadas pelas terapeutas sobre os enunciados das mães, inclusive
aquelas em resposta às indagações sobre o quanto os problemas relatados poderiam afetar o
desenvolvimento e/ou a linguagem de seus filhos, geraram tentativas de mudanças nos modos
de relação com os filhos, o que ficou bastante visível na medida em que os encontros avançavam
(adiante, na discussão de situações emblemáticas no grupo, essa percepção ficará explícita).
Na atividade realizada pela nutricionista, todos os pais, sem exceção, pontuaram
co-ocorrências de alterações de linguagem e de alimentação. As queixas alimentares mais
comuns foram seletividade alimentar; dificuldade na aceitação de alimentos sólidos, uso
persistente de mamadeira pelos filhos, com casos de seis, sete, nove e doze anos de idade, bem
como resistências para retirada da mamadeira. Nesse encontro participaram nove pais de sete
crianças, a maior presença de todos os encontros, o que aponta para importância conferida pelos
pais à temática e também a pertinência de ter incluído a questão na proposta da intervenção
grupal.
Durante a atividade que envolvia desenhar (4o encontro), houve uma pontuação
decisiva da pesquisadora em face de enunciados de vários dos pais presentes. Eles diziam: eu
não sei desenhar, tem que fazer mesmo? Eu não quero. Foi perguntado a eles como os filhos
resistiam às atividades de que não gostavam (lição de casa, almoçar na hora definida, etc.), os
pais responderam: “eles (as crianças) dizem que não sabem fazer, que não querem, mas nem
tentam!.” Exatamente as mesmas reações de vários pais diante da solicitação de que
desenhassem.
Naturalmente, eles entenderam imediatamente que tal recusa não quer dizer,
necessariamente, algum tipo de problema de saúde, embora possa dar pistas sobre nossa
(in)disponibilidade para fazer certas coisas, sobretudo se essas coisas nos ameaçam, expõem ou
pedem deslocamentos que (legitimamente) podemos recusar. A pesquisadora sugere que
pensem sobre isso e em como lidam com esse tipo de comportamento dos filhos, uma vez que
a conversa, a estratégia dialógica, naquele momento, entre outros aspectos, ampliou a
disponibilidade e o interesse pela atividade de desenho.
Nesta sessão, ainda foi observado que os desenhos revelavam alguns conteúdos de
determinados sujeitos que não conseguiam nomear claramente seus incômodos com as relações
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familiares no grupo. Isso também foi pontuado, as vias de expressão, de elaboração e de
ativação das relações não são apenas, necessariamente, verbais: gestos, atitudes, olhares,
atenção... às vezes dizem e fazem mais pela relação do que a fala.

5.3 Histórias emblemáticas, cenas do grupo

Fer-bela: uma relação ainda fusionada
Fernanda e Isabela, mãe e filha, a primeira com 25 anos, a segunda com 02 anos e
09 meses.
Fernanda era a mais jovem mãe do grupo e compareceu em cinco dos sete encontros
realizados. Ela não perde oportunidade para falar e contrastar pontuações de outros pais a partir
de sua relação com Isabela. A maioria de seus enunciados oscilou entre um tom categórico e de
deboche com seu próprio comportamento e atitudes em relação à filha.
Fer-bela - cena 1: A primeira participação de Fernanda foi no encontro coordenado
pela nutricionista. Após ouvir a apresentação de algumas mães, Fernanda toma a palavra para
afirmar, sem margem de dúvida, que seu caso com a filha é o “pior de todos” (sic). Uma
“capeta” (sic), diz Fernanda sobre Isabela: muita manha, choro frequente, nada de respeito à
mãe. Além desses argumentos, para sustentar sua afirmação peremptória, Fernanda conta que
Isabela a provoca o tempo todo.
Provocações todo o tempo? Os outros componentes do grupo entreolham-se com
algum espanto, talvez um tanto incrédulos com o caráter premeditado que Fernanda atribui aos
comportamentos da filha, que tem menos de 03 anos de idade.
Fer-bela – cena 2: Em atividade que consistia em separar figuras de alimentos
consumidos pela família e, após a separação, discutir a composição da dieta, com indicações
das melhores opções pela nutricionista, Fernanda sorri debochada e diz que é difícil para comer,
não gosta de salada, nem de frutas... Alimentação saudável? Nem pensar, ela diz, e suas feições
bem-humoradas viram careta quando a nutricionista mostra opções de alimentação saudável.
Em tom jocoso gaba-se de abusar dos salgadinhos e dos refrigerantes: “são mais fáceis!” (sic).
Diante da reação de estranheza de algumas mães, Fernanda dá de ombros e segue debochada:
“sou meio louca mesmo” (sic).
Fer-bela – cena 3: “Isabela não gosta de nada, é chata e nervosa para comer” (sic).
Seriam essas as razões que fariam Fernanda ceder, deixando a filha comer/beber o que quer e
quando quer, em geral Coca-Cola e mamadeira, está última duas vezes ao dia.
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Foram os próprios participantes do grupo, e não as profissionais, que pontuaram o
quanto a alimentação de mãe e filha se assemelhavam. Fernanda diz que nem tinha percebido,
e ri debochadamente.
Fer-bela – cena 4: A proposta no grupo, agora, era de representar a família por meio
de desenho. Fernanda desenha ela e Isabela, nem o pai de Isabela (ex-companheiro de
Fernanda), nem a avó (mãe de Fernanda) são representados, embora sejam presentes na vida de
ambas. Na conversa que se segue aos desenhos, Fernanda é peremptória: “a família dela são só
as duas mesmo, nós duas bastamos!” (sic), os outros seriam mais loucos do que ela mesma.
As cenas emblemáticas de Fer-bela, aqui destacadas e rapidamente expostas,
mostram vários enunciados de Fernanda repetindo a fusão, a dependência dela em relação à
filha e vice-versa. Aliás, vários comportamentos de Isabela – nos termos do discurso materno
– espelham Fernanda e o “emaranhado” que as duas tecem e no qual se enredam. A ansiedade,
a angústia, a insegurança e os medos de ambas, sejam eles enunciados por gritos, broncas, birras
ou por “nervosismo”, concessões e ameaças sugerem uma intensa relação fusional.
As pontuações terapêuticas e de outras mães, realizadas durante os encontros
grupais, foram na direção de desvelar a fusão e de apontar que se diferenciar da filha seria
importante para tornar possível a organização dos hábitos e rotinas de Isabela, abrindo,
gradativamente, espaços de autonomia e singularização, tanto no comportamento quanto na fala
da menina. Aliás, embora Isabela não tenha concluído o processo de avaliação de linguagem
no período em que Fernanda participou do grupo, as observações iniciais não sugerem
comprometimentos de linguagem, as demandas de ambas estão mais ligadas às necessidades de
orientação psicológica.
Nos dois encontros finais do grupo, Fernanda já modula suas ponderações, o tom
de deboche e de certeza flexibilizam-se. O grupo proporcionou a Fernanda a visualização de
sua relação fusional com a filha, o que não é pouco, mas certamente não é a resolução do caso.
No último encontro do grupo, Fernanda chorou muito e fez pontuações de que
talvez fosse ela o problema. Uma inflexão, sem dúvida, mas com elaboração ainda muito
incipiente, uma vez que, naturalmente, não se trata de culpa, e sim de percepção e compreensão
de dificuldades, limites e potencialidades, a partir das quais se torna possível buscar a ajuda
necessária e participar da construção dos processos de cuidado, para filha e para si mesmo.
As pontuações terapêuticas seguiram esse caminho, acolhendo o sofrimento de
Fernanda e tentando abrir espaço para ajudar na estruturação de cuidados, para além de nosso
grupo de pesquisa. Sempre foi claramente exposto que o grupo, em sua intervenção breve
49

(apenas sete encontros), serviria para identificar e organizar questões trazidas pelos pais, não
para equacioná-las ou enfrentá-las em toda sua complexidade: uma mediação coletiva,
compartilhada, alinhada com as perspectivas do NASF. Um dispositivo clínico que fará sentido
se articulado a outros em uma linha de cuidado.

A mãe que vira onça
Tatiane e Joanadabe, mãe e filho. Ela foi a mãe que mais falou nos dois encontros
do grupo nos quais participou. O filho possui uma perda auditiva leve e de natureza condutiva
em uma orelha. Segundo Tatiane, a perda auditiva de Joanadabe decorre de otites de repetição
e de acúmulo de cerume.
A questão central com essa mãe foi a função catártica que a atividade grupal lhe
proporcionou: ela tomava a palavra e não parava de falar, parecendo com isso esvaziar-se dos
incômodos que motivavam sua participação no grupo. Seus enunciados eram verdadeiros
desabafos e, ao mesmo tempo, processos de elaboração.
Os incômodos tinham a ver com quatro problemáticas relacionadas que, pela
composição e lógica discursiva de Tatiane, foram interpretadas como relacionadas: lutar por
atendimentos para Joanadabe, enfrentar a professora do filho em razão dos efeitos da
deficiência auditiva no rendimento escolar do menino, morar em Mauá (mudara de Brasília há
menos de 01 ano) e viver à sombra da vida do marido. As cenas emblemáticas de sua rápida e
marcante passagem pelo grupo falam desses quatro embates.
A mãe que vira onça – cena 1: Joanadabe não consegue discriminar o traço
distintivo dos fonemas sonoros e, assim, não faz uma correlação fonema/grafema adequada
nesses casos, o que acarreta um desempenho ruim na escola. Além disso, sua compreensão
também fica alterada em certas situações e atividades escolares.
Tatiane conta que a professora, numa reunião de pais, disse que Joanadabe ficava
“morcegando” em aula, mais que isso e sem pausas na fala ela enfatiza sua percepção de que a
professora “não é uma aliada do filho, o humilha e o deixa de escanteio” (sic). De maneira
catártica, ela emenda com o relato de um sonho que teve, no qual vira uma onça e está,
literalmente, devorando a tal professora. De repente, retoma o fôlego e reflete: “não posso ser
a carrasca de ninguém...”
A mãe que vira onça – cena 2: Tatiane “compra” a briga do filho com o mundo e
vai à luta por serviços de saúde. Segundo ela, sem brigar não conseguiria consultas e exames,
entre eles a audiometria. Seu tom é de esforço e abnegação, uma vez que o sistema de saúde
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não teria “cadência” (sic), tudo muito isolado, “nada se comunica com nada” (sic). Em cada
serviço, a luta tinha que ser travada de novo, começada do zero, reclamava Tatiane. Em todo
caso e com alívio, ela diz que conseguiu o diagnóstico de deficiência auditiva, o que explicou
“tanta dispersão de Joanadabe” (sic). Nomear para entender, compreender para poder cuidar,
eis aí a conclusão que Tatiane nos faz chegar.
A mãe que vira onça – cena 3: Tatiane, no segundo encontro do grupo – último em
que participou – começa falando do marido que, nesse momento da vida, voltara a estudar, foi
fazer faculdade, diz ela (há ironia em sua voz). Tatiane sente-se inferiorizada em relação ao
marido: “ele está ocupando uma posição social diferente da minha, além de ser o homem da
casa...” (sic) Tudo indica que a relação do casal não vai bem e que se deteriorou com a mudança
para Mauá, mudança motivada pelo novo emprego do marido. O contexto é percebido por
Tatiane como afastamento em relação a ela e ao filho, diz que o marido dá pouca atenção a
Joanadabe e que faz brincadeiras pejorativas com o filho.
A mãe que vira onça – cena 4: Morando em Mauá há menos de um ano, veio de
Brasília em função do trabalho do marido, que também voltou a estudar, o que faz com que ela
fique sozinha boa parte do tempo. Tatiane desabafa: “tentei fazer amizades com a vizinhança,
mas não consegui nessa cidade” (sic).
Tatiane se vê em outro mundo: outra cidade, outra escola de Joanadabe, outra
relação com o marido, novos conhecimentos sobre o problema de saúde do filho, outra
vizinhança... Ela parece se sentir “sem lugar”, deslocada. Talvez daí sua necessidade premente
para ser ouvida, daí talvez a avidez de sua fala, de suas queixas. O que tenta elaborar ou
legitimar Tatiane?
Faraco, Tessa, Castro e Brite (2007) argumentam que Bakhtin, ao examinar a
formação do eu, distingue três categorias: o eu para mim (auto-percepção), o eu para o outro
(como pareço aos olhos dos outros) e o outro para mim (como percebo o outro). Talvez, no
grupo, ao se ouvir e ser ouvida, Tatiane tenha conseguido transitar por outras posições,
descobrindo-se como possibilidade de ocupação de um lugar, aquele que parecia lhe faltar
naquelas circunstâncias, o que permitiu o fluir de sua potência.
Essa mãe veio apenas nos dois primeiros encontros, mas mandou notícias pela sua
ACS pedindo para que ele nos dissesse que se sentiu ouvida e respeitada em suas opiniões.
Avisou também que estava voltando para Brasília e que, por isso, não compareceria mais.
Mais que minha interpretação, meu desejo é de que o grupo tenha ajudado na atitude
de buscar o seu lugar. Talvez o retorno para Brasília tenha a ver com isso. Quem sabe?
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Não pode pular o muro!
Daniele é mãe de Luiz Henrique, garoto alto de 11 anos de idade. Segundo a mãe,
Luiz é líder nato, puxa a bagunça e pula o muro da escola para jogar bola. O garoto apresenta
desempenho escolar prejudicado. As queixas dos professores são de hiperatividade e falta de
concentração.
Em avaliação fonoaudiológica, não foram observados distúrbios de linguagem, nem
em nível oral, nem na escrita, apenas “erros” ortográficos e algumas hipossegmentações,
provavelmente decorrentes de um processo de escolarização (desde a alfabetização) lacunar e
pouco eficiente, o que, infelizmente, não é incomum na educação oferecida às classes
populares. Além do pouco domínio das convenções da língua escrita, Luiz apresenta uma
velocidade de fala relativamente aumentada, o que não configura um distúrbio de fluência de
fala. Ao contrário, essa característica parece ter relação com sua enorme vivacidade.
Eu posso, ele não! – cena 1: Daniele refere-se ao filho sempre pelo nome duplo e
como um menino muito bagunceiro, que só quer ficar na rua. Ela foi uma mãe muito assídua
no grupo, faltando apenas em um encontro.
No início da atividade grupal pedimos que, sempre que possível, os pais
reservassem alguns momentos na semana para conversarem/brincarem com seus filhos. Não
apenas estar presente, pois é possível e, às vezes, comum a ausência na presença, isto é, estar
na presença dos filhos, mas não estar verdadeiramente para eles.
No transcorrer dos encontros, os pais traziam notícias desses momentos com os
filhos. Daniele conta que jogou bola na rua com Luiz e outros meninos. Os participantes riem
e ela retruca: “sou moleca mesmo! Na idade do Luiz também pulava o muro para ir brincar.”
(sic) A pesquisadora, coordenadora do grupo, toma a palavra e indaga se aquele não era um
comportamento que condenava no filho. Daniele responde sem hesitar: “eu posso, ele não!”
Nossa pontuação para Daniele foi de que os pais, às vezes, pedem coisas para os
filhos sem ponderar as razões e a pertinência daquele comportamento na infância. Esquecem
que também eles foram crianças e agiram de maneiras correlatas. Em outras palavras, às vezes,
em nome da educação ou da disciplina, pede-se que a criança sacrifique a espontaneidade em
favor das necessidades daqueles que dela cuidam. Dissemos a Daniele que limites são
importantes quando razoáveis e conversados, que construir essa clareza pode ser transformador.
Embora possa parecer fácil entender isso, em verdade, trata-se de questão complexa e delicada,
uma vez que mais do que a compreensão racional da ideia, o que se busca aqui é a aceitação e
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o acolhimento das diferenças e singularidades dos filhos (alteridade), sem que isso signifique
abrir mão de estabelecer contornos e limites necessários à vida social e psíquica de todos nós.

O componente mais fraco ou o mais forte?
Aqui reunimos momentos emblemáticos de duas mães do grupo. Elas são
apresentadas juntas por contraste, isto é, suas questões aparecem, no grupo, como antípodas em
termos de estrutura e dinâmica familiar. As mães são Rosana e Maria Auxiliadora,
respectivamente mãe de Emilie e de Estevão.
Rosana e Emilie – cena 1: Emilie é uma menina de nove anos e cujas queixas
parentais e escolares são de ansiedade, choro fácil, desorganização e dificuldade na correlação
fonema/grafema. Na avaliação fonoaudiológica, constata-se uma gagueira leve e dificuldade
para estruturar e responder organizadamente às atividades e brincadeiras propostas. A queixa
relativa à correlação fonema/grafema sugere questões relacionadas ao aprendizado escolar e
não a uma alteração ou transtorno de linguagem escrita. Emilie tem facilidade para desenhar,
para expressar-se por meio do desenho e o faz com desembaraço e habilidade. A mãe a veste
toda de rosa, com laço na cabeça, impecável como uma boneca.
Rosana foi a mãe que mais teve participação de seu companheiro nos encontros do
grupo. Dos quatro encontros em que compareceu, Antônio, seu marido, a acompanhou em três.
Rosana é magra e bem arrumada, destoava das outras mulheres do grupo pois seus enunciados
sempre incluíam o marido ou se referiam a ele. O tom de sua é voz agudizada, assemelha-se à
da filha, e sempre repete uma mesma frase várias vezes, manifestando ansiedade e nervosismo,
a partir dos quais se contradiz em alguns momentos.
Seu marido, Antônio, ao contrário, falou pouco, e quando falou disse não saber, não
compreender o que Rosana quer ou busca, que a esposa é ansiosa e fica nervosa com frequência
e, por isso, a poupa de algumas coisas. Em contrapartida, Rosana diz que seu marido faz tudo
que ela manda.
Ao que tudo indica, Emilie também se esforça para satisfazer o desejo e as ordens
da mãe. A dinâmica dessa família parece fortemente marcada pela rigidez ansiosa de Rosana.
Os sintomas de Emilie teriam a ver com isso? Parece que sim, e eles são, simultaneamente,
signos de fragilidade e de força, ou seja, mostram que a menina é afetada e fragilizada pela
ansiedade e rigidez da mãe – a gagueira pode estar relacionada às características da triangulação
mãe/pai/filha. Por outro lado, embora fragilizada, Emilie mostra inteligência e habilidades
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(desenhar com maestria é um exemplo), adapta-se como pode à dinâmica familiar, mas encontra
caminhos para se afirmar como sujeito.
As pontuações do grupo, sobretudo das profissionais (a presença do pai talvez tenha
diminuído a emissão de opiniões e o debate por parte das outras mães), foram nesse sentido,
lembrando que a constituição subjetiva das crianças sofre uma forte e decisiva influência
parental, e muito singularmente da mãe ou de quem cumpre essa função.
Maria Auxiliadora e Estevão – cena 2: Estevão é um velho conhecido da unidade
de saúde. Aos quatro anos de idade (hoje ele tem seis anos), em avaliação fonoaudiológica
anterior, ao ser contido por estar “destruindo a sala de atendimento”, chegou a cuspir na
terapeuta sob o olhar complacente da mãe. Estevão apresenta atraso de fala em relação a sua
idade, contudo, seu comportamento é o mais preocupante: seus contornos psíquicos e sociais
são bastante precários e sua tolerância à frustação quase inexiste.
Maria Auxiliadora veio ao grupo em um único encontro. Sua questão era o bullyng
que Estevão estaria sofrendo na escola por conta de uma voz muito agudizada: “vozinha de
neném” (sic). Maria falou por um longo tempo no encontro em que participou, trazendo ao
grupo situações de violência doméstica com o atual companheiro.
Ela contou que as mazelas e perigos de morar ao lado de uma “boca de fumo” (sic)
às vezes trazia algo positivo: foram os “donos da boca” que a salvaram quando o companheiro
a agrediu, fazendo com que o agressor prometesse nunca mais fazer aquilo, sob o risco de
“darem um jeito nele.”
Maria também abre ao grupo o luto de um filho com paralisia cerebral que morreu
há dois anos e cujo luto não pode ser vivido adequadamente: “nem pude chorar direito o meu
filho” (sic). Ela conta que, na época, o pai de Estevão, após a morte do outro filho, fugiu com
a vizinha, que era amiga de Maria. Sozinha, enlutada, com outros dois filhos pequenos para
criar e ainda duplamente traída pelo companheiro e pela amiga.
Do seu jeito, Maria Auxiliadora dá notícias de suas dificuldades e de sua
desestruturação. Sem estrutura material e psíquica, como prover os necessários contornos
morais e comportamentais a Estevão?
Aliás, nesse contexto, o comportamento de Estevão parece uma ação/reação
concreta, embora desajeitada, às condições nas quais vive e se desenvolve. Não deixa de ser
um grito de socorro, um pedido de contorno que o ajude, que o organize, que produza novos
sentidos, para além daqueles marcados pela desestruturação e pela precariedade material,
emocional e psíquica na qual vive. Sua “vozinha de neném”, como diz Maria Auxiliadora,
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parece fazer parte dos conflitos e ambiguidades relacionais às quais está submetido e que, numa
espécie de círculo vicioso, promove ainda outros problemas como o bullyng na escola.
Em um grupo familiar “doente”, Estevão aparece como porta-voz da “enfermidade
familiar”, por ser o integrante mais fraco ou por ser o mais forte, capaz de gritar a sua dor, sua
raiva, seus sentimentos?
Rosana e Maria Auxiliadora deixam ver, por contraste, problemas na estruturação
e na dinâmica familiar por excesso de controle ou por sua impossibilidade nas circunstâncias.
Infelizmente, como Maria Auxiliadora só participou em um encontro do grupo, não
pudemos devolver a ela o que nos deu a pensar, o modo pelo qual nos afetou e nossa
disponibilidade em ajudá-la a dar encaminhamentos na construção de cuidados para sua família
e para cada um de seus membros. No entanto, esperamos reencontrar Estevão e Maria
Auxiliadora, que são usuários da Unidade Básica de Saúde, para ofertar-lhes possibilidades de
cuidado.
Por sua vez, Rosana disse ao grupo que os encontros foram bons, proveitosos, mas
não tivemos a sensação de que tenha sido, efetivamente, afetada pela experiência. Enfim, os
resultados de um trabalho grupal não são similares para todos os seus membros, nem a pesquisa
teve a intenção de equacionar demandas de maneira definitiva ou exaustiva. Ao contrário, o
trabalho grupal breve buscou abrir uma escuta e um espaço de compartilhamento de saberes
(profissionais e vivenciais) para identificar problemáticas e ajudar em seu encaminhamento.
Como foi dito antes, tratamos de colocar um dispositivo clínico em análise, entendendo que ele
fará sentido na composição com outros dispositivos, ferramentas e estratégias de atenção à
saúde. Fará sentido se for componente produtivo de uma efetiva linha de cuidado na cidade de
Mauá.
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CAPÍTULO 6 – O CAMINHO QUE SE ABRE: CONCLUSÃO
Nossa pesquisa não reivindica qualquer ilusória postulação da ciência como saber
neutro. Diferentemente, a posição é de que a ciência deve responder à posições e compromissos
políticos e sociais determinados, naturalmente com rigor e honestidade intelectual. Nesse
sentido, assumimos o compromisso de demostrar a viabilidade de políticas públicas de saúde
na atenção básica, na ESF e, especificamente, em um dispositivo de cuidado no NASF, e o
fizemos por meio de um recorte de pesquisa específico e, claramente, circunscrito.
Em certo sentido, nosso experimento grupal transformou-se em “espaço/tempo”
terapêutico, ainda que de escala e profundida limitadas no tempo e no alcance com o qual
tangenciou e acolheu as demandas, inquietações e sofrimentos dos pais que participaram. Foi
terapêutico porque criou relações de cuidado, tratou e elaborou vínculos e ofereceu escuta
clínica. Tal escuta ainda teve a característica de não se centrar na especificidade de um núcleo
disciplinar (o da Fonoaudiologia), embora tenha partido e se valido dele.
A alegria foi, de fato, perceber que um grupo de atendimento breve criado
inicialmente para orientar e acolher os pais de crianças com queixas fonoaudiológicas cumpriu
funções terapêuticas um tanto mais amplas, contornando e contribuindo na elaboração de
demandas clínicas relevantes que, certamente, suscitam e exigem outros desdobramentos em
termos de cuidados em saúde.
Mesmo sendo um grupo aberto, com entradas e partidas dos participantes em
momentos variados, notou-se que os integrantes forneceram suporte uns aos outros,
constituindo, nos limites do enquadre proposto, uma certa grupalidade: envolvimento com o
outro, cumplicidade, solidariedade, empatia.
O experimento, certamente, dialoga com proposições para atuação na atenção
básica, na ESF e no NASF. Em nosso ver, o dispositivo conformou uma estratégia terapêutica
alinhada com a ideia de uma clínica no coletivo (MENDES, 2007), uma vez que a colaboração
entre usuários e profissionais conseguiu uma relativa horizontalidade de saberes e, certamente,
conferiu protagonismo aos usuários da Estratégia. Além disso, não há, na experiência,
dissociação entre apoio e cuidado, entre suporte às EqSF e a responsabilidade por trabalhos
clínicos diretos.
Um dos objetivos da ESF é considerar a família como dimensão constituinte dos
cuidados, nos quais os profissionais visualizem e se co-responsabilizem com a diversidade e a
complexidade do universo familiar. Nossa leitura da pesquisa indica que, nas proporções
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possíveis, atingimos tal intento, corroborando a ideia de que a promoção e a produção de saúde
também passam pelo fortalecimento da reflexão e da elaboração dos laços familiares e de suas
eventuais vicissitudes.
A Fonoaudiologia na Saúde Pública, especialmente no contexto da AB e do NASF,
pode tirar proveito da consideração das relações e subjetividades familiares no trabalho com
pais, não apenas na orientação sobre aspectos e dimensões relevantes dos distúrbios da
comunicação. Acolhimento, escuta, reconhecimento da alteridade e das relações entre pais e
filhos são condições necessárias ao trabalho de todos os profissionais das EqSF e do NASF. No
caso da Fonoaudiologia, tal responsabilidade pode permitir a construção de estratégias para
ativar movimentos na linguagem e circulação discursiva, bem como, e ao mesmo tempo,
compreensão de sintomas e outras dificuldades de comunicação daqueles a quem cuidam.
Os sintomas que aparecem na linguagem – no caso da pesquisa – das crianças e dos
adolescentes, quando necessário precisam ser trabalhados em terapias específicas, mas entender
que essas crianças e adolescentes são sujeitos em grupos e coletivos sociais (em particular, suas
famílias) ajuda a compreender as potencialidades e os desafios que enfrentam em suas
dinâmicas familiares, escolares e em outros espaços e relações sociais.
Nesse sentido, essas crianças e adolescentes precisam ser pensados também como
uma força terapêutica, ou seja, eles não são passivos à intervenção clínica, ao contrário, são os
atores fundamentais do processo terapêutico, porque também devem ser protagonistas na
construção de suas trajetórias pessoais e sociais. Se não for assim, serão mantidas as condições
de exclusão e/ou alienação que caracterizam historicamente as abordagens da infância e da
adolescência no Brasil, principalmente quando se trata das classes populares.
Obviamente, as políticas públicas têm papel relevante no “empoderamento” desses
sujeitos e de suas famílias em todos os campos, mas aqui, especialmente, na área da saúde. Não
por acaso, identificar e compreender os processos de sofrimento e de adoecimento é condição
necessária para agir. Nossa pretensão foi de que o dispositivo grupal, constituído e examinado
nesta pesquisa participante, tenha podido mostrar a riqueza de possibilidades de intervenção a
partir do NASF e, claro, da Fonoaudiologia aí inserida.
Novas pesquisas para explorar essa gama de possibilidades são bem-vindas ou
mesmo urgentes para qualificar ou, em face dos ataques atuais pelos quais passa o SUS, para
resistir a retrocessos. Por fim e de maneira muito respeitosa, o desejo é que a Fonoaudiologia
se sinta convocada e responsável por defender e aprimorar o SUS, e tudo que ele significa na
garantia do direito de todos à saúde.
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