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INTRODUÇÃO

1 Aproximação do tema e percurso

O tema do autismo e a questão familiar têm-se constituído em um valioso estímulo
para reflexão e têm sido objeto de nossos estudos, desde o início da formação em Psicologia.
O primeiro contato com pacientes autistas e psicóticos e suas famílias ocorreu através de um
estágio, durante a graduação. Simultaneamente, as leituras iniciais dos trabalhos escritos por
Sigmund Freud e outros textos psicanalíticos despertaram o interesse pela compreensão das
áreas primitivas da mente.
As inquietações advindas de nossa aproximação com esse universo caótico e com os
textos relacionados ao assunto estimularam a vontade de construir um projeto de iniciação
científica, como uma forma de buscar conhecimentos pertinentes ao tema e, dessa maneira,
lidar com as angústias mobilizadas naqueles encontros. Afinal, o que acontecera com aquelas
crianças? Por que pareciam tão estrangeiras? Como a família enfrentava tal situação?
Emergiram interrogações a respeito da infância, do desenvolvimento normal e
anormal, das diferenças e semelhanças entre aquelas e outras crianças, bem como indagações
acerca da dinâmica familiar. Ao estudar o autismo, tomamos contato com fenômenos
primários do desenvolvimento do aparelho psíquico – e era nesse ponto que residia nosso
empenho. Segundo Cavalcanti e Rocha (2002), o interesse despertado no desenvolvimento de
pesquisas e teorias sobre o autismo “deve-se a sua incidência nos primórdios da constituição
do psiquismo humano” (p. 29).
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Partimos para uma revisão sistemática da literatura científica nacional e
internacional, visando a investigar a ocorrência de alterações na dinâmica de famílias com
uma criança autista, decorrente de um estresse parental crônico (FAVERO, 2002). A
preocupação que norteou essa revisão bibliográfica foi a busca de evidências que permitissem
caracterizar a influência da sobrecarga decorrente dos cuidados especiais exigidos pela
criança autista sobre os cuidadores e o funcionamento familiar, identificando temas
convergentes.
Inserida em uma condição especial de sobrevivência, a dinâmica familiar sofre
mobilizações que abrangem desde aspectos financeiros até aqueles relacionados à qualidade
de vida física, psíquica e social dos membros que compõem a família. Os pais precisam se
reorganizar, após o esclarecimento das dificuldades do filho, para que possam perceber-lhe as
reais capacidades e potencialidades. As “estereotipias” da criança, o isolamento, a ausência do
brincar podem culminar com o próprio afastamento familiar de uma vida social (FAVERO;
SANTOS, 2005). As preocupações com a gravidade dos sintomas e com a agressividade da
criança tornam o estresse da família da criança autista maior, quando comparado com famílias
de crianças portadoras de outras patologias, tais como a síndrome de Down1 (SPROVIERI;
ASSUMPÇÃO JÚNIOR, 2001).
Em etapa posterior, elaboramos um estudo de campo, que pretendeu compreender a
trajetória e a sobrecarga emocional materna, através dos relatos das mães de crianças autistas
(FAVERO, 2005). As entrevistas foram realizadas em duas instituições de atendimento
especializado a indivíduos autistas de dois municípios localizados no interior do Estado de
São Paulo, Brasil. No domínio da saúde, essa investigação contemplou a avaliação do estresse
e da depressão, as estratégias de enfrentamento e a qualidade de vida, assim como as
preocupações maternas, a história com os filhos e a maneira como cuidavam da própria saúde.

1

Sinônimos em português: mongolismo, trissomia do 21.
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Os resultados do trabalho mencionado indicaram que havia uma sobrecarga
emocional materna elevada, com a prevalência de sintomas psicológicos de estresse e
sintomas depressivos, colaborando para um risco maior de doenças, o que corroborou estudos
da literatura científica da área (DAVIES, 1996; SANDERS; MORGAN, 1997). Verificamos
que, mesmo existindo reações diversas diante da problemática do filho, devido à história de
cada família e à heterogeneidade de sintomas da criança, as mães sofreram um impacto, ao
saber do diagnóstico. As participantes do estudo revelaram um nível elevado de preocupação
quanto ao bem-estar de seus filhos no futuro, quando elas não poderão mais provê-los dos
cuidados indispensáveis.
Adentrando em um contexto cultural diferente do brasileiro, os pesquisadores
taiwaneses Shu, Lung e Chan (2000) investigaram o impacto de crianças autistas sobre a
saúde mental de suas mães, bem como a morbidade psiquiátrica menor. As entrevistadas,
nesse estudo, também relataram que cuidar de uma criança autista constituiu uma sobrecarga
emocional, física e financeira. Um total de 33% delas apresentou um transtorno psiquiátrico
menor, com ansiedade ou depressão, ou ambos em comorbidade. Esses pesquiadores
constataram que as mães com mais anos de estudo utilizaram recursos mais adequados,
direcionados à procura de ajuda, do que aquelas com menor escolaridade.
Enquanto alternativa para lidar com o impacto vivenciado pelas mães, ao serem
notificadas do autismo de seus filhos, Gill e Harris (1991) observaram que as cuidadoras que
perceberam uma disponibilidade de apoio social experimentaram significativamente menos
estresse, menos comprometimentos somáticos e menor número de sintomas depressivos, do
que as mães que não puderam dispor efetivamente desse apoio. Pode-se pensar nesse suporte
social como aquele oferecido pelo marido, pela própria família de origem e demais parentes,
além do apoio proporcionado pelos profissionais e instituições especializadas, enfim, os
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recursos disponíveis tanto na área da saúde quanto nos demais serviços relacionados, como
educação e assistência social.
A ausência de serviços, em âmbito nacional, que acompanhem pessoas autistas com
um atendimento adequado e específico para suas condições deixou os pais em situação de
desamparo (FAVERO, 2005). As famílias mais preocupadas tinham crianças com
manifestações severas de autismo, a criança tinha menor independência e a família possuía
situação socioeconômica de baixa renda, o que igualmente foi encontrado por Koegel et al.
(1992). Pressupõe-se que famílias com melhores condições financeiras possam viabilizar mais
recursos, para lidar com a situação.
Tínhamos verificado, em estudo precedente (FAVERO, 2002), que tanto os pais
quanto as mães são afetados pelas condições da criança. No entanto, salienta-se que, no
estudo de Moes, Koegel, Schreibman e Loos (1992), as mães de crianças autistas mostraram
significativamente mais estresse do que os pais. Esses pesquisadores propuseram um modelo
explicativo, sugerindo que o estresse pode estar relacionado às diferentes responsabilidades
com a criança designadas para cada cuidador. Os pais estavam ativamente comprometidos na
profissão fora de casa e todas as mães identificaram-se como o cuidador principal.
Todavia, as narrativas de algumas mães eram permeadas por expressões de amor e
proteção incondicionais, evitando a emergência, em seus discursos, das dificuldades na
relação com o filho (FAVERO, 2005). Quando a dedicação extrema favorece o
desenvolvimento da independência da criança, todos os componentes da família evoluem. Se
tal devotamento impede o progresso de ambos (mãe e criança), a consequência é uma
restrição na vida dessas mulheres, ligada a uma insatisfação constante, o que pode culminar
em uma relação prejudicial com a criança autista (FAVERO; SANTOS, 2010; KOEGEL et
al., 1992). Além disso, Cloutier et al. (2002) alertam para o risco de estresse conjugal em
casais com crianças cronicamente enfermas. Enfatizamos, assim, a necessidade de trabalhos
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preventivos (MARCIANO; SCHEUER, 2005; VERDI, 2003) de processos patológicos que
podem surgir, no âmbito familiar.

2 Revisão da literatura

2.1 Panorama geral desde Kanner

A começar da descrição de Kanner, em 1943, da síndrome do autismo infantil
precoce, estudos têm sido conduzidos entremeados por diversidades quanto à questão
etiológica. O artigo de Kanner (1943) relatava o estudo de onze crianças com uma
combinação de características que envolviam o extremo isolamento desde muito pequenas,
uma incapacidade para usar a linguagem de maneira compreensível e uma insistência em
atitudes repetitivas. Dessa maneira, ele diferenciou o autismo infantil precoce da deficiência
intelectual. Contudo, Bleuler (1993), desde 1911, chamava a atenção para o conceito de
autismo, situando-o enquanto um dos sintomas da esquizofrenia (“dementia praecox”), ao
garantir que o conteúdo autístico do pensamento resta inacessível à crítica e adquire um valor
de realidade completa, para o esquizofrênico, enquanto o valor subjetivo do mundo real pode
tornar-se nulo.
Campbell (1986, p. 64-65) aponta algumas diferenças entre o autismo e a
esquizofrenia infantil:
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... o distúrbio autístico está presente desde a primeira infância, enquanto
que a criança esquizofrênica parece “normal” em seus dois primeiros anos
de vida; a criança autista parece fisicamente saudável, ao passo que a
esquizofrênica apresenta numerosos distúrbios na manutenção da
homeostase e vários sintomas vasovegetativos; o EEG2 é geralmente normal
nos autistas, mas anormal em muitas crianças esquizofrênicas; a criança
autista é indiferente, rígida, desligada e mais isolada que a esquizofrênica,
que freqüentemente mostra excessiva submissão e adaptação motoras ao
corpo do adulto; as autistas não têm uma incidência (ou têm uma incidência
muito pequena) de distúrbios mentais em seus ascendentes, enquanto que as
esquizofrênicas têm uma elevada incidência ...

Dentre as várias abordagens teóricas que foram surgindo para a compreensão do
autismo infantil, encontramos definições e denominações variantes para o mesmo quadro, o
que gerou o levantamento de causas etiológicas diversas e delimitação dos vários tipos de
déficits ocorridos na criança com essa condição mental. Desde os anos 70, considerava-se
fundamental distinguir as psicoses iniciadas na infância daquelas que sobressaíam mais tarde
(RUTTER, 1985).
Atualmente, os estabelecimentos brasileiros de saúde adotam sistemas norteadores
para diagnosticar patologias, como a Classificação Internacional de Doenças – CID-10 – da
Organização Mundial da Saúde (OMS, 2000) e o Manual Diagnóstico e Estatístico de
Doenças Mentais – DSM-IV-TR – da Associação Americana de Psiquiatria (APA, 2002). No
caso do autismo, o DSM-IV-TR (2002) utiliza a classificação de Transtornos Invasivos do
Desenvolvimento (TID), termo que já vinha sendo empregado desde 1994, abrangendo o
autismo (clássico), a síndrome de Asperger, TID não especificado, Transtorno Desintegrativo
(TD) e síndrome de Rett. A CID-10 (2000) emprega o diagnóstico de Transtorno Global do
Desenvolvimento (TGD). Ambos os sistemas norteadores enfatizam que os problemas
apresentados por pacientes autistas começam na infância e centram-se em três domínios:
alterações na qualidade das interações sociais, prejuízo na comunicação verbal e não-verbal e
no brincar imaginativo, repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e
repetitivo.
2

Eletroencefalograma.
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Pesquisas neuropsicológicas recentes têm comprovado a presença de anormalidades
cerebrais em indivíduos autistas (ZILBOVICIUS; MERESSE; BODDAERT, 2006). Segundo
Klin (2006), aproximadamente dois terços dessas crianças permanecem incapazes de viver
independentemente e somente um terço pode atingir algum grau de independência pessoal e
de autossuficiência, quando adultos. Dessa maneira, podemos perceber o quanto essas
crianças dependem de um cuidador, para executar suas atividades diárias de vida. Constata-se,
ainda, que entre 10% e 20% de crianças com TID sofrem crises epilépticas (VALENTE;
VALÉRIO, 2004), demandando frequente atenção da parte de quem cuida.
Encontramos também a denominação Transtornos do Espectro Autista (TEAs)
(FILIPEK et al., 1999) e transtorno abrangente do desenvolvimento (ZUKAUSKAS;
ASSUMPÇÃO, 2002) para designar os TGDs. Na visão da teoria comportamental, esse
transtorno inclui um espectro heterogêneo de quadros comportamentais, em que algumas
crianças apresentam história de desvio do desenvolvimento, desde os primeiros dias ou meses
de vida, enquanto outras somente após um ou dois anos de suposta normalidade
(LAMPREIA, 2003). Considera-se que a patologia pode variar amplamente de casos leves
até graves, mantendo em comum certos sintomas característicos (RAMACHARDAN;
OBERMAN, 2006), o que torna algumas crianças mais dependentes do que outras, no que
concerne aos cuidados necessários à manutenção da vida.
Para Whiteley, Rodgers e Shattock (1998), o autismo é diagnosticado com base em
sintomas clinicamente observados relativos à falta de sinais bioquímicos e neurológicos
quantificáveis. Trata-se de uma visão organicista, a qual não considera os aspectos
psicológicos como possíveis fatores que contribuem para o quadro. Os pesquisadores
mencionados fizeram um estudo-piloto com 46 pais de crianças com autismo, síndrome de
Asperger ou TID, enfatizando o fenótipo fisiológico do autismo. Verificaram que 43% das
mães relataram problemas, como enxaqueca ou tensão recorrente com dores de cabeça. Um
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total de 23% das mães e 13% dos pais aludiram a problemas crônicos, como enfermidades no
intestino e estômago. No que tange às características de saúde de outros membros da família,
15% dos irmãos e 25% das irmãs revelaram taxas de problemas de pele (eczemas). O estudo
presumiu possíveis influências recíprocas entre autismo e vários sistemas bioquímicos do
corpo, tal como o sistema imunológico. A pesquisa sugere que comportamentos específicos
associados à síndrome autística poderiam também ser acompanhados por problemas
fisiológicos específicos ligados a sistemas afetados do corpo.
Em termos epidemiológicos, as taxas de prevalência do autismo variam de
aproximadamente 2-3 até 16 casos em cada 10.000 crianças (WING, 1996). Contudo, essa
taxa aumenta para 15-20 em cada 10.000, se incluirmos as crianças com o espectro autista, ou
seja, aquelas crianças que mostram características autísticas, no que se refere à tríade de
comprometimentos (BOSA; CALLIAS, 2000). De acordo com estudos anteriores de Wing
(1981) e Rutter (1985), a prevalência do autismo é quatro vezes maior em meninos do que em
meninas.
De um ponto de vista psicodinâmico, as crianças com autismo desenvolvem uma
carapaça com a função de protegê-las do mundo exterior (AVILA, 1998). Seguindo essa
linha, a criança autista utiliza um mecanismo de defesa que a isola dos possíveis efeitos
destrutivos causados pela percepção da realidade. Indivíduos com autismo normalmente
tomam atitudes obsessivas e ritualísticas, e seu comportamento pode se caracterizar por
inflexibilidade e hiperatividade (BRAGA, 2004).
Pesquisa recente com 20 mães de crianças com TID mostrou que a forma como essa
notícia é transmitida aos pais demanda especial atenção, por parte dos profissionais de saúde
(BRAGA; AVILA, 2004). Essa investigação concluiu que o diagnóstico do autismo vem
sendo realizado após a idade preconizada; os primeiros sinais característicos são percebidos
principalmente pela mãe e os profissionais de saúde infantil podem não estar sensibilizados
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para a importância da detecção precoce, o que minimizaria efeitos negativos presentes e
futuros.
Conforme nossas explorações, os estudos acerca da temática do autismo são
diversos e seguem determinados referenciais teóricos para as explicações referentes ao que se
passa com a criança acometida por tal problemática. Observamos que os sistemas norteadores
trazem as definições de TID e TGD, mas ainda encontramos na literatura os termos
transtorno do espectro autista e transtorno abrangente do desenvolvimento. Na abordagem
psicodinâmica, falamos em autismo e essa linha teórica estimula a compreensão do que
ocorre na mente da criança autista e nas relações estabelecidas com as figuras parentais.

2.2 Pesquisas com as famílias de crianças autistas

A condição peculiar da criança autista, especialmente no que se refere ao aspecto
afetivo-emocional, levou-nos a refletir sobre a dinâmica familiar. Avdi (2000) investigou,
através da análise do discurso, a construção imaginária que os pais fazem a respeito da
criança autista, durante o processo de avaliação e diagnóstico. Os pais empregaram três
discursos principais: o discurso do desenvolvimento normal e o papel deles mesmos, na
promoção desse crescimento; o discurso médico, que localiza a criança em relação à
enfermidade específica ou condição, a causa reconhecida, o tratamento e o prognóstico; por
último, o discurso da inaptidão, associado ao atraso desenvolvimental e à deficiência, e a
administração das diferenças e do estigma. A criança autista não fica marcada por
características físicas que a diferenciem das demais, mas pela forma como se comporta, pelos
sintomas mencionados anteriormente, por sua dificuldade em se adequar às regras
socialmente estabelecidas, em ambientes comuns. Seu modo de se portar é frequentemente
classificado como “fora dos padrões”.
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Seguindo a linha da Psicologia do desenvolvimento, Schmidt e Bosa (2003), em
uma revisão crítica da literatura sobre autismo na família, salientaram que as pesquisas atuais
enfatizam os efeitos que a criança com TGD exerce sobre os pais, ao contrário do que ocorria
anteriormente, quando tratavam de investigar os efeitos dos pais sobre a criança com o
transtorno. Ao estudarem os níveis de estresse em 30 mães de indivíduos com autismo,
Schmidt e Bosa (2007) notaram que a maior parte das mães (70%) apresentou altos níveis de
estresse. Esse resultado, em âmbito brasileiro, concernente ao estresse materno, corrobora
estudos da literatura científica internacional (FISMAN; WOLF, 1991; RODRIGUE;
MORGAN; GEFFKEN, 1992; SANDERS; MORGAN, 1997).
O prejuízo cognitivo da criança tem sido um dos principais focos de estresse dos
pais, nas suas preocupações com as inabilidades do filho (KOEGEL et al., 1992). Em
contrapartida, quando a mãe se sente apoiada pelo marido ou por outras pessoas da família,
esse suporte pode atenuar o sofrimento advindo da condição do filho. As análises de mães de
crianças autistas, efetuadas por Henderson e Vandenberg (1992), indicaram que, quando
houve maior suporte social, as dificuldades inerentes à criação da criança autista foram
diminuídas. Nessa configuração se apresenta a realidade familiar: os pais sofrem com a
situação do filho, mas podem vivenciar melhor essas dificuldades, se os cônjuges se apoiam
mutuamente e se recebem esse apoio igualmente de familiares próximos e amigos.
Como a criança autista exibe graves déficits para tornar-se independente, ela precisa
de um cuidador que fique ao seu lado a todo o momento, ocupando-se de atividades diárias,
como a higiene e a alimentação, além da atenção para prevenir o risco de acidentes, visto que
muitas delas não avaliam situações de perigo, colocando-se em risco permanentemente. Os
cuidadores imediatos mobilizam seu cotidiano, dedicando-se à criança em tempo integral.
Nesse sentido, é comum o fato de algumas mães de crianças autistas interromperem sua
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carreira profissional, devido ao tempo excessivo dedicado aos cuidados que a criança exige e
à falta de outros cuidadores com quem ela possa partilhar a atenção ao filho.
Segundo estudo de Tunali e Power (1993), o papel central de satisfação dessas
mulheres está relacionado ao fato de ser mãe, enquanto a definição de bom cônjuge, no caso
dos pais (homens) de crianças autistas, é de alguém provedor de suporte emocional e físico.
Assim sendo, o pai ocuparia, em algumas famílias com crianças autistas, o papel de
encarregado de fornecer o necessário para a subsistência dos demais membros da casa,
seguindo o modelo da família tradicional nuclear. Não obstante, sabemos que é fundamental
que esse pai também se ocupe de apoiar emocionalmente a esposa, no cuidado com o filho.
Considerando que a mãe é a cuidadora principal da criança autista, na maioria dos
casos, ela fica mais tempo frente a uma situação problemática, conforme se verificou no
levantamento bibliográfico realizado, tornando-se evidente que o estresse materno se mostra
mais significativo do que o paterno, como revelou a pesquisa de Moes, Koegel, Schreibman e
Loos (1992). Porém, o pai pode se identificar não apenas com o papel de provedor, mas
também estar sensibilizado para a problemática da criança e cuidar dela, no seu tempo
disponível. É válido conhecer a qualidade do tempo que esse pai vivencia com seu filho e,
para isso, precisamos ouvi-lo. Estudos qualitativos podem enriquecer tais dados, explorando o
tema do cuidado com a criança autista pelos membros do casal parental.
São tantas as alterações que vivencia a família da criança autista, que a concepção de
uma vida familiar normal é de difícil compreensão para muitos pais. No estudo de Gray
(1997), o entendimento dessa vida familiar normal esteve associado a fatores tais como: as
habilidades de socializar-se, a qualidade emocional das interações com os membros da
família, os rituais e rotinas que abrangiam as percepções do que fazem as famílias normais.
Entre os empecilhos a essas atividades, notou-se a presença das tendências agressivas das
crianças autistas, o que pode ser ameaçador para os pais, fazendo com que eles se distanciem
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dos ambientes em que a criança poderia acarretar problemas. Indiretamente, a questão do
estigma foi retomada, nessa pesquisa, evidenciando, mais uma vez, que ocorre
frequentemente um distanciamento dessa família dos ambientes de lazer comuns à
comunidade na qual está inserida. Essas famílias podem colocar-se à margem do que é vivido
e compartilhado socialmente por aquela comunidade, em função das dificuldades de
adaptação da criança e de como lidam com essa problemática.
Sintetizando os dados presentes na literatura, observa-se que o estresse dos pais de
crianças autistas apareceu ligado a fatores tais como o prejuízo cognitivo da criança, a
gravidade dos sintomas e as tendências agressivas do filho. Entretanto, um fator mediador
desse estresse foi o suporte social que, quando recebido, favoreceu um melhor funcionamento
familiar. Os estudos oferecem consistência à hipótese de sobrecarga emocional, física e
financeira, no cuidado com a criança autista, sobretudo por parte das mães dessas crianças,
além de uma dificuldade na representação da ideia de uma vida normal. Os pais (homens)
foram menos avaliados que as mães, porém os poucos dados referentes a eles mostraram os
diferentes papéis assumidos por pais/mães da criança autista, confirmando o modelo
tradicional de funcionamento familiar: pai provedor e mãe cuidadora dos filhos.

2.3 Estudos comparativos

O autismo implica um prejuízo amplo ao desenvolvimento infantil. Trata-se de um
estado de mente primitivo, uma condição severa de prejuízos que provavelmente estarão
presentes durante toda a vida da criança, exigindo cuidados específicos para que se possa
apostar em superações. O casal depara-se com um filho que possui dificuldades afetivas, além
daquelas relacionadas às áreas das interações sociais, comunicação e interesses, principais
aspectos que proporcionam à criança uma inserção no mundo. Eis uma criança que sempre
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precisará do cuidado dos pais, que exigirá do casal uma dose suplementar de tolerância e
busca constante de recursos que auxiliem no despertar do potencial do filho. Todavia,
perguntamo-nos se os pais de crianças autistas vivenciam angústias semelhantes àquelas de
pais de crianças em outras condições crônicas de sobrevivência. Nesse sentido, a maioria das
publicações indexadas em bases de dados avaliou o estresse presente nessas famílias, como se
segue abaixo.
Algumas pesquisas utilizaram como grupos comparativos, para avaliar a saúde
mental de famílias de crianças autistas, aquelas famílias de crianças portadoras de síndrome
de Down e famílias de crianças com desenvolvimento normal (FISMAN; WOLF, 1991;
RODRIGUE; MORGAN; GEFFKEN, 1992; SANDERS; MORGAN, 1997; SPROVIERI;
ASSUMPÇÃO, 2001). Foram confirmados níveis mais elevados de estresse parental em mães
e pais de autistas, quando comparados com os pais dos outros grupos. Foi, ainda, verificado
um impacto negativo sobre a saúde mental materna, sendo que o resultado depressivo afeta o
desempenho como mãe e cônjuge. Corroborando trabalhos já salientados, a mulher pode
sofrer de sintomas depressivos e de estresse, que interferem também na vida do casal, de
modo que os resultados indicaram que o homem foi avaliado como mais preservado
psiquicamente.
Em contexto brasileiro, consideraram-se os mesmos grupos comparativos, famílias
de autistas, portadores de síndrome de Down e de filhos saudáveis, quanto à dinâmica familiar
(SPROVIERI; ASSUMPÇÃO, 2001). Concluiu-se que famílias de autistas e de portadores de
síndrome de Down têm mais dificuldades na manutenção da saúde emocional dos elementos
do grupo, constituindo as dos autistas uma maior porcentagem, com presença de estresse
nesses pais. Assim, quando se tem uma condição especial crônica da criança, existe uma
interferência em termos emocionais nos familiares, o que difere do grupo de famílias de
crianças com desenvolvimento normal.
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Levando-se em conta os estudos sobre estresse em famílias de crianças autistas, uma
das possíveis alternativas surgidas para lidar com essa situação foi o aconselhamento
informativo. Os pais que se beneficiaram dessa modalidade de atendimento mostraram-se
mais realistas acerca das possibilidades e limites de seus filhos autistas e aceitaram mais a
solidariedade e o apoio de outros pais, bem como manifestaram otimismo nas interações em
casa e na comunidade. Os pesquisadores acreditam que o processo de aconselhamento
informativo com os pais deveria começar no mesmo momento em que o diagnóstico é
estabelecido. Consideramos que os pais precisam também ser atendidos, orientados de alguma
forma nas instituições e hospitais, esclarecidos sobre a situação real do filho, assim como
sobre suas possibilidades de desenvolvimento, de maneira que a valorização da criança possa
ser retomada.
Com base em pesquisa sobre o efeito do autismo nas famílias e nos profissionais,
Jones (1997) elaborou uma lista de recomendações gerais, para aprimorar a prática dentro de
escolas e unidades de serviços para crianças com autismo e síndrome de Asperger. Dentre
elas, estão: buscar estudos sobre essas condições e suas implicações educacionais; discutir
abertamente com pais o conhecimento que eles têm do filho e as informações sobre o autismo;
trocar informação sobre os serviços e instalações para essas crianças e suas famílias. Podemos
inferir que não somente a troca de informações, mas também a manifestação das dúvidas e a
expressão de angústias vivenciadas pelos pais, a possibilidade que eles podem ter de expressar
as difíceis situações de conflito com o filho, as atitudes tomadas que tiveram sucesso ou as
fracassadas, relatar o emaranhado de experiências, tudo isso colabora para amenizar um
sofrimento que fica isolado dentro de cada membro da família e em cada família no
microcosmo do lar.
O apoio que pais e irmãos recebem de parentes, amigos, instituições e da rede social
como um todo tem demonstrado exercer importante influência na dinâmica familiar da
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criança autista. Em estudo norte-americano, Konstantareas (1991) ressaltou que o acesso à
assistência profissional competente, bons programas educacionais, um estilo de vida familiar
confortável e a disponibilidade de um ajudante (uma “babá”, um enfermeiro) tornariam mais
manejável a experiência estressante da não funcionalidade da criança, oferecendo apoio tanto
no plano material como psicológico. Essa realidade não é condizente com aquilo que é
encontrado nas famílias brasileiras, na maioria dos casos. Devido ao baixo nível
socioeconômico, não se encontram com frequência famílias que possam contar com um(a)
empregado(a) remunerado(a) que partilhe os cuidados com a criança autista.
Existe também a preocupação de pais de crianças autistas com os irmãos dessas
crianças. Os casais questionam-se sobre a possibilidade de seus outros filhos correrem o risco
de desenvolver problemas, devido aos déficits sociais e de comunicação da criança autista,
aos seus problemas de comportamento, às tendências agressivas e demais sintomas. Os pais
apresentam dúvidas no que diz respeito ao próprio lar ser pior para o desenvolvimento de seus
outros filhos, visto que o casal parental acaba por dedicar mais tempo e energia à criança
autista. Foi percebido um prejuízo na qualidade de vida de irmãos de autistas, em relação a
um grupo de irmãos de crianças com Transtorno Específico de Articulação da Fala
(MARCIANO, 2004). Terapia de casal, aconselhamento e treinamento dos pais foram citados
por Perry e Black (1997) como serviços tradicionais de apoio familiar, revelando-se atitudes
importantes de auxílio à família, no melhor enfrentamento da condição da criança, em casa.
Percebemos que ampliar o olhar da problemática do autismo para além dos sintomas
da criança é imprescindível para um avanço nas pesquisas acerca desse tema. Necessita-se
olhar tanto para os filhos autistas como para os irmãos e seus pais (MARTÃO, 2002). Não se
pode negligenciar a preocupação com o paciente, porém, o familiar é peça essencial para
conseguir avanços no tratamento da criança.
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Apesar de a preocupação com o casal parental ser recente, compreendemos que pais
e mães mais esclarecidos, com menos dúvidas, sendo ouvidos no seu sofrimento,
proporcionam aos seus filhos, autistas e não-autistas, circunstâncias favorecedoras de
crescimento e desenvolvimento emocional. Reconhecemos que, quando se investe na saúde
do entorno da criança, ela também acaba sendo ajudada, pois os membros da família se
sentem mais preparados e confiantes para lidar com as dificuldades cotidianas. É nesse
sentido que essa tese encontra sua justificativa na compreensão das vivências e no
oferecimento de um ambiente favorável para a escuta das queixas do casal, colaborando na
prevenção de futuros desajustes que podem ocorrer, após o período de busca diagnóstica.
Através da literatura, verificamos que, na comparação das vivências da família da
criança autista com as vivências de outras famílias, a maioria dos estudos destacou os
sintomas graves dos autistas que afetam os familiares mais intensamente do que em outros
grupos. A problemática conjugal se fez notar timidamente, entremeada por questões
associadas às atitudes parentais diante dos sintomas da criança, mas não foi explorada com
profundidade pelas pesquisas acima. Visto que a conjugalidade pode ser afetada nessa
população, em função da condição da criança, procuramos compreender como ela ocorre nos
casais participantes desta tese.
Newson, em um artigo de 1987, destaca que, desde a atenção de Kanner para o
autismo infantil, nos anos 40, as pesquisas nessa área têm-se multiplicado, mas estão ainda
voltadas mais à descrição do autismo do que conhecendo como proceder com isso. Essa
observação foi corroborada em buscas mais recentes da literatura. Breve revisão feita nos
últimos anos comprova que são escassos, na literatura científica, estudos com propostas de
intervenção terapêutica os quais busquem, através da prática clínica, auxiliar preventivamente
o casal despreparado com as dificuldades a serem enfrentadas.
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Observa-se que a produção bibliográfica sobre as avaliações com o indivíduo autista
e a família (HARE et al., 2004; VITIELLO et al., 2005; WALLACE; LEASK; TREVENA,
2006; WILLIAMS, 2003; YOUNG; BREWER; PATTISON, 2003) é numerosa, quando
comparada com a carência de publicações sobre propostas de intervenção com esses
indivíduos (CARR, 2003; DUCHARME; DRAIN, 2004; FRANCIS, 2005; SMITH;
DILLENBECK, 2006) e, menos ainda, intervenções terapêuticas com o casal parental
(WILLIAMS; WISHART, 2003).
Reconhecemos a importância de treinamentos com pais de crianças com problemas,
enfocando as interações pais-criança e seus resultados benéficos (YUCEL; CAVKAYTAR,
2007). Todavia, deve ser considerado, além do impacto emocional que o autismo causa na
família, a compreensão do que essa condição da criança gera no casal parental, e o que se
pode fazer face à problemática.

3 Aprofundamento do tema

3.1 A orientação psicanalítica: um divisor de águas

Todo o material elaborado até este momento reflete uma caminhada no estudo do
tema investigado. No decorrer desse processo, ao entrar em contato com a literatura científica
produzida, houve a emergência de várias interrogações concernentes aos aspectos emocionais
das pessoas envolvidas nessas situações. Fazia-se necessário ouvir tanto a mãe quanto o pai,
enfim, o casal parental, que se defronta com essa condição especial da criança, atentando para
os conteúdos latentes das narrativas. Buscamos, assim, realizar uma pesquisa em
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profundidade, em que a Psicanálise, que já vinha acompanhando indiretamente nossa
trajetória, apresentou-se enquanto teoria e técnica fundamentais para compreender o tema
estudado, tomada como suporte para as reflexões que por aqui se seguem.
O arcabouço teórico-clínico do conhecimento psicanalítico permeia diversas áreas
que abrangem as questões relativas à saúde mental, principalmente no campo da clínica
psicológica. A leitura psicanalítica oferece uma maneira peculiar de abordar o sofrimento
humano, através de seus fundamentos, em especial, pelo conceito de inconsciente. Os estudos
freudianos representaram uma intersecção na transição entre o período de concepções
positivistas da Medicina para o campo totalmente desconhecido da existência de uma
dinâmica inconsciente. Especialmente o trabalho sobre a teoria dos sonhos (FREUD,
1968[1900]) marcou o tratamento de pacientes na clínica psicanalítica de adultos e a forma
como o inconsciente fundamenta a técnica psicanalítica e, com isso, houve uma
sistematização do pensamento freudiano sobre os processos psíquicos.
A partir de então, a Psicanálise ganhou contribuições de vários estudiosos que
compartilhavam das ideias de Freud, os quais puderam dar continuidade e ampliar sua clínica.
Freud não enfocou o estudo de crianças, mas sugeriu os primeiros passos, com o
acompanhamento da análise do caso de uma fobia no pequeno Hans, um garoto de cinco anos,
analisado pelo pai sob a sua orientação clínica (2005[1909]), abordando a angústia de
castração e o complexo de Édipo. Buscou amenizar os sintomas infantis, realizando também
uma “orientação de pais”. Posteriormente, outras escolas, como a de Anna Freud, Melanie
Klein, Donald Woods Winnicott, Maud Mannoni e Frances Tustin, dentre outros, estenderam
a clínica para a demanda do atendimento de crianças.
A análise de crianças foi concebida de maneiras diversas por Anna Freud e Melanie
Klein, que sucederam Freud no mesmo período. Para Anna Freud (1971[1927]), a atividade
do brincar da criança era importante, porém, não representava uma atividade simbólica.
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Melanie Klein (1991[1955]) desenvolveu a técnica do atendimento psicanalítico em
ludoterapia, ou seja, o atendimento de crianças instrumentalizado pela atividade do brincar.
Descreveu psicanaliticamente o atendimento do paciente Dick (KLEIN, 1975[1930]), que
hoje provavelmente seria diagnosticado como uma criança autista, segundo comentário da
psicanalista Frances Tustin (1990[1986]), pois havia uma indiferenciação eu/não-eu, de sorte
que o paciente se relacionava com as pessoas como se elas fossem objetos inanimados.
Vale a pena estendermo-nos aos estudos de Frances Tustin, pois essa psicanalista
produziu esclarecimentos fundamentais sobre o autismo e mostrou, em suas diversas
publicações, como construiu seu pensamento acerca dessa condição mental específica de um
certo tipo de crianças. Vivenciou sentimentos contratransferenciais peculiares, no atendimento
das crianças autistas, que podem ilustrar uma compreensão a respeito daquilo que sente o
terapeuta, quando se depara com uma criança com tal estado de mente, esclarecendo um
pouco das vivências afetivas dos pais.
Tustin (1975[1972]) atendeu crianças que ela classificava como casos de autismo
psicogênico, quando não havia evidência de alterações neurológicas ou genéticas. Vale
mencionar que a interpretação dos fatores psicogênicos, na origem do autismo, foi, de início,
distorcida pelos rumores de culpabilização dos pais pela condição da criança, o que assustou e
afastou as famílias da Psicanálise. As mães foram tomadas como mulheres frias, que não
conseguiam amar seus filhos. Este não foi o modo como Tustin compreendeu o autismo. Ela
diferenciou sua concepção daquela presente nos estudos de perspectiva organicista, o que não
significa que tenha deixado de lado tais aspectos, que considerava extremamente importantes,
inclusive no que tange ao prognóstico da criança.
A psicanalista postulou inicialmente a existência de um autismo normal e um
autismo patológico, como diferentes graus de uma mesma entidade. Referia-se ao autismo
normal como uma situação primitiva do desenvolvimento psicológico, um estado de pré-
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pensamento, enquanto o autismo patológico se tratava de um desenvolvimento psicológico,
cujo curso se desviou do habitual, um estado de antipensamento, pré-verbal, em que o
empobrecimento da vida mental é massivo. Posteriormente, compreendeu que o termo
“autismo” estava impregnado por associações patológicas e não poderia mais ser utilizado de
maneira proveitosa para estados normais. Passou a usar o termo “autossensual” (1990[1986],
p. 37) para os estados primitivos da infância normal, reservando “autismo” para designar
estados patológicos. A autossensualidade indiferenciada referia-se ao fato de algumas mães e
seus bebês permanecerem indiferenciados, num estado de confusão. De modo peculiar, a
criança autista procura mais as sensações do que os objetos como tais. Essa criança não
responde às pessoas como sujeitos, mas, principalmente, em função das sensações que as
pessoas-objeto lhes provocam (TUSTIN, 1990[1986]).
No artigo “Revised understandings of psychogenic autism” (TUSTIN, 1991), a
psicanalista explicou que considerava o termo “autismo” referente a algumas condições
patológicas específicas, nas quais existe uma ausência de relacionamentos humanos e um
intenso empobrecimento da vida mental e emocional, não aludindo, portanto, a uma fase do
desenvolvimento normal. Essa patologia resulta de um desenvolvimento precoce atípico de
procedimentos autísticos, provocando um bloqueio de percepção na criança. Compreendeu,
com efeito, que o autismo é um desvio precoce desenvolvimental frente a um terror não
atenuado, e que pode aparecer em diferentes situações, por exemplo, como uma reação a um
dano cerebral ou a um defeito sensorial, ou uma situação traumática percebida como ameaça
à vida. Este último é um tipo de autismo que Tustin tratou com algum sucesso, segundo ela
mesma. Exemplificou sua teorização com o primeiro caso a que atendeu, John, aos quatro
anos, que não tinha um dano cerebral percebido, contudo, que lhe mostrava que sua
percepção infantil de separação corporal da mãe ou substituto tinha sido traumática e
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experimentada como “um buraco negro” (TUSTIN, 1991, p. 585) associado a elementos de
pânico e fúria, pela aparente perda de parte de seu corpo.
Em 1994, Tustin publicou “The perpetuation of an error”, no qual reformulou a
etiologia do autismo. Concluiu efetivamente que não existe um estágio infantil precoce de
autismo primário normal. Reviu sua posição, afirmando que o autismo é uma reação protetora
mediante uma quebra, um despedaçamento traumático de um estado anormal, perpetuado de
uma unidade adesiva com a mãe, ou seja, o autismo é uma reação específica a um trauma.
Segundo Bonaminio (2001), essa posição de Tustin estabelece uma ligação entre seu
pensamento e o de Winnicott, na compreensão do autismo em termos de uma organização
defensiva, como veremos adiante. Nesse contexto, o autismo de uma criança poderia ter suas
raízes nos primórdios da infância e seria compreendido, considerando-se a complexidade que
envolve o desenvolvimento do bebê, na sua relação com o ambiente. Enfim, para Tustin
(1990[1986]), a forma com a qual o indivíduo lida com a consciência da separação corporal
do objeto é o ponto essencial da existência humana, e é essa experiência que determinará o
desenvolvimento de toda a personalidade.

3.2 A contribuição winnicottiana e a visão atual

Para apresentar os principais aspectos teóricos de Winnicott, é preciso contar
brevemente sua história e a construção de alguns conceitos. Ele fundamentou sua prática na
experiência de quarenta anos como pediatra no Paddington Green Childrens Hospital, clínica
para crianças e adolescentes situada na Inglaterra (OUTEIRAL, 2005). Estudou
profundamente o relacionamento familiar, introduzindo o fator ambiente como componente
de importância fundamental para o crescimento e desenvolvimento emocional da criança
(WINNICOTT, 2000a[1958]; 2000b[1958]). Enfatizou o papel da mãe, no oferecimento de

35

uma provisão ambiental sob a forma de um ambiente de acolhimento. Para cumprir essa
função, a mãe (ou seu substituto) precisa ser empática e sintonizada com as necessidades da
criança (uma mãe suficientemente boa, mãe devotada comum ou ambiente facilitador).
Winnicott concebe que o papel materno é desempenhado por um indivíduo real, concepção
distinta daquela definida por Melanie Klein, da mãe como uma projeção de objetos internos
do bebê. A mãe precisa identificar-se com seu bebê, para compreender suas necessidades. Por
consequência, um ambiente que não é suficientemente bom pode distorcer o desenvolvimento
da criança pequena.
Segundo Winnicott (1975[1971]), essa provisão ambiental envolve a dedicação da
mãe em virtude dos cuidados com seu bebê, os quais representam as funções: holding,
significando sustentação, handling, como o manejo, e a apresentação de objeto em que a mãe
deve estar disponível para as demandas de seu bebê, quando ele necessitar. Para o
desempenho dessas atividades, a mãe experimenta um estado de sensibilidade exacerbada,
que dura sobretudo do final da gravidez até algumas semanas após o nascimento do filho
(preocupação materna primária). Essa fusão da mãe suficientemente boa e do bebê propicia
ao segundo o sentimento de continuidade do ser. Para Winnicott 2000b(1958), a criança
autista passa por uma falha no sentimento de continuar sendo.
No processo maturacional da criança, estão incluídos não somente a mãe devotada,
mas ainda o pai, os ancestrais e a cultura (PARENTE, 2005). A introjeção da figura materna
e paterna pode ser uma experiência acolhedora, de holding, ou pode ser uma experiência
desastrosa.
Para compreender mais pormenorizadamente o pensamento de Winnicott, quanto
aos problemas que podem ocorrer no desenvolvimento das crianças, abordaremos algumas
questões discutidas no livro L‟enfant, la psyché et le corps (1999)3, no qual Winnicott teceu
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algumas críticas a três publicações concernentes à Psiquiatria da infância e autismo. O
primeiro deles foi o livro Child Psychiatry, de Kanner4 (1937, apud WINNICOTT, 1999),
criticado pela não menção à Psicanálise nem ao inconsciente, no que se referia ao autismo,
em que Winnicott afirma que tais concepções pareciam estrangeiras ao conhecimento do
autor. O segundo foi a obra de William Goldfarb5, chamada Childhood Schizophrenia (1961,
apud WINNICOTT, 1999), em que nos interessou menos a apreciação do trabalho desse
autor, mas sim a retomada de suas críticas a Kanner, no emprego da palavra “autismo”.
Conforme Winnicott (1999), a vantagem dessa denominação é que evoca uma doença bem
determinada e que se direciona aos pediatras, habituados a pensar em termos de doença
física. Entretanto, em Psiquiatria, essa noção de doença claramente definida é errônea, pois os
problemas psiquiátricos estão sempre ligados a desvios do desenvolvimento normal. Na
crítica ao terceiro livro, Winnicott deixa mais clara essa ideia, para a Medicina da época,
retomando novamente o trabalho de Kanner. Trata-se da apreciação do livro Infantile Autism,
de Bernard Rimland6 (1964, apud WINNICOTT, 1999), em que comenta jamais ter
compreendido por que o autismo deveria ser, no plano teórico, separado do conjunto das
esquizofrenias da infância. Winnicott demonstra compreender que a utilização desse termo
teve um interesse didático, oferecendo aos pediatras algo de similar às doenças do corpo que
eles conheciam em detalhes:
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KANNER, L. Child Psychiatry.London: Baillière, Tindall and Cox, 1937.
GOLDFARB, W. Childhood Schizophrenia. Cambridge: Commonwealth Fund by Harvard University Press,
1961.
6
RIMLAND, B. Infantile Autism. New York: Appleton-Century-Crafts, 1964.
5
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Podia-se, assim, ensinar o autismo aos estudantes sem fazer intervir a teoria
do desenvolvimento afetivo do ser humano, exatamente como se ensina uma
nefrite aguda sem falar da teoria da evolução filogenética e ontogenética do
rim. Um grande número de pessoas trabalhando no domínio da psiquiatria
infantil dá aval às idéias de Rimland, segundo as quais o autismo é a
síndrome de uma doença. Mesmo se os métodos de investigação atuais não
revelam nenhuma disfunção física em mais da metade dos casos, deduz-se
que as ferramentas de investigação não são bastante sensíveis e que
terminaremos um dia por explicar essa síndrome por uma disfunção física.
Todavia, devemos reconhecer hoje que não se pode ainda nada concluir
sobre esse ponto. Paralelamente a uma análise fina do funcionamento físico
do autismo, um estudo mais detalhado dos estados os mais precoces da
formação da personalidade será necessário. (WINNICOTT, 1999, p. 256,
tradução nossa).

Dessa maneira, assim como escreveu diretamente Frances Tustin – e mesmo
Melanie Klein, indiretamente –, Winnicott alertou para o componente psicogênico na
etiologia do autismo. Alguns psicanalistas daquela época, além de outros contemporâneos,
produziram e vêm trazendo suas conceitualizações acerca dos estados primitivos da mente,
que nos ajudam a fomentar reflexões sobre o autismo. Bion foi um deles e vale uma breve
passagem, a fim de conhecer sua teria do vínculo (1959), que pode oferecer elementos de
debate sobre o tema. Bion explicou os processos de identificação projetiva de comunicação e
introjeção que aconteceriam num desenvolvimento normal, sendo que esses eventos ocorrem
da seguinte maneira, de seu ponto de vista: a criança sente um desprazer; seu ego primitivo
utiliza mecanismos narcísicos, para impressionar o ego de um outro; a mãe é tocada em suas
faculdades de elaboração, percebe e experimenta os mesmos afetos que a criança e age,
transformando pensamento em rêverie, ou seja, ela investe no objeto (em seu bebê), para
quem empresta sua capacidade de pensar e a quem dirige a palavra. O desvio autista
impediria a ocorrência de tais processos.
Nesse mesmo sentido presume Anne Alvarez (2006[1992]), porém por intermédio
de uma visão multidisciplinar, a fim de explicar essa condição de personalidade da criança.
Ela salienta que, embora muitas vezes o autismo possa começar com alguma disfunção
neurológica, o subsequente déficit psicológico deve ser visto levando-se em consideração o
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estágio de desenvolvimento das relações objetais e a capacidade da criança para comunicação
emocional. Para essa autora, no desenvolvimento infantil, a criança pede uma presença viva,
um olhar claro e direto, precisando sentir o entusiasmo de sua mãe. No caso da criança
autista, existe um grave distúrbio de simbolização, com predomínio de um estado de
indiferenciação, de fusão anormal com a mãe, que precede as posições esquizoparanoide e
depressiva, e o narcisismo primário descrito por Freud. Não obstante, os estudos de Alvarez
(2007) sobre o autismo permitiram a conclusão de que em cada pessoa autista há uma parte
intacta, não autista, de sua personalidade, emaranhada com seu autismo.
Assim, a Psicanálise não sugere que o autismo tenha uma causa linear simplista,
nem que seja causado por estratégias defensivas contra um ataque ambiental manifesto. A
tendência atual, tanto para organicistas quanto psicodinamicistas, é de aceitar uma causação
múltipla para esse quadro de natureza complexa e interativa, incluindo os fatores
psicogênicos (ALVAREZ, (2006[1992]). O autismo é compreendido como um estado de
mente primitivo, de extrema vulnerabilidade, com grave distúrbio na simbolização, o que
impede o brincar, uma vez que, devido à indiferenciação, o outro não é percebido como um
ser animado, com vida.
No que diz respeito às formas de tratamento, no livro Live Company (2006[1992]),
Alvarez afirma que o atendimento da criança autista e sua família está frequentemente
associado às questões da etiologia. Apesar de valorizar a pesquisa genética, que busca
encontrar uma causa para o autismo nesses termos, a autora relata não debater tais questões
relacionadas à origem ou à causa, porém, apenas oferece ajuda à criança e à família, no
tratamento realizado na Tavistock Clinic, em Londres (ALVAREZ, 2003). Sue Reid (1999),
também psicanalista dessa clínica, propôs um modelo de avaliação da criança e da família
que inclui algumas fases, como a observação participante e o conhecimento da história da
criança, a avaliação da criança e das necessidades dos pais e dos irmãos, além de um plano de
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tratamento para qualquer familiar que necessite de suporte psicológico, com avaliação
contínua. A visão do grupo de trabalho sobre o autismo da Tavistock Clinic é, segundo
Alvarez (2008, p. 246-247),
[...] deixando de lado a etiologia, de considerar que um problema das
capacidades de interação social pode se beneficiar de um tratamento
apoiando-se na interação social ela mesma; oferecer esse enquadre levandose em conta a natureza e a severidade da psicopatologia e igualmente o nível
particular de desenvolvimento segundo o qual funciona a criança. A
abordagem terapêutica ocorre em três planos: ela se direciona à
personalidade da criança, à sintomatologia autística (problema e às vezes
desvio), e à parte da criança que está intacta ou dedicada ao “não-autismo”,
qualquer que seja o retardo do desenvolvimento que a criança possa
apresentar. (tradução nossa).

De acordo com Alvarez (2008), a psicoterapia é alimentada pelo ponto de vista
psicanalítico, psicopatológico e desenvolvimental. Esse modelo reconhece que cada família é
única, com suas próprias necessidades, que diferem daquelas de outras famílias.
A avaliação diagnóstica do autismo pode confirmar a presença ou a gravidade dos
sintomas, mas não pode dizer como é ser uma criança autista, nem como é viver com uma
criança autista (REID, 1999). Dessa apreciação do caso, emergem aspectos relevantes acerca
do que se procurar para se diagnosticar o autismo, mas não aborda o que é preciso fazer
depois disso. Em decorrência, o diagnóstico é apenas uma pequena parte da avaliação. Devese, por conseguinte, tomar o cuidado de pensar juntamente com a família e com os
profissionais envolvidos sobre a finalidade do diagnóstico, para o que vai servir, qual o papel
dele na família e com os profissionais. Observamos, assim, que a representação que a família
constrói da criança autista e do lugar que ocupa esse componente em tal contexto é de
importância fundamental, no desenvolvimento de suas possibilidades.
Conhecemos, brevemente, o tratamento oferecido por alguns profissionais da
Tavistock Clinic. Outro exemplo de tratamento institucional reconhecido internacionalmente,
proporcionado a crianças autistas, psicóticas e neuróticas graves é aquele criado pela
psicanalista francesa Maud Mannoni. Ela construiu o Centre d‟Étude et de Recherches
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Pédagogiques et Psychanalytiques, no qual funciona a École Expérimental de Bonneuil sur
Marne, localizado nas proximidades de Paris, França, o qual pudemos conhecer. Mannoni
preocupava-se com a escuta do desejo que pode emergir mesmo daquelas crianças mais
severamente prejudicadas, cuja origem vem de lesões orgânicas, de neuroses graves, psicoses
ou autismos. Essa escuta envolve levar em conta a criança enquanto um sujeito que, através
da linguagem, pode encontrar expressão de seus afetos, quer no contexto institucional, quer
fora dele. Segundo Mannoni (1999[1963], p. 53), “o que importa não é a situação relacional,
mas o que se passa no discurso, ou seja, o lugar de onde o sujeito fala, a quem se dirige e por
quem” (grifos da autora). Nessa escola “experimental”, valorizam-se os aspectos da
linguagem e a proposta de atendimento às crianças, adolescentes e adultos pressupõe
atividades escolares, artísticas, esportivas e de trabalho, tanto internas quanto externas à
instituição. Existem também residências que funcionam como “internato”, onde os alunos
permanecem fora do horário escolar, durante a semana, com educadores e estagiários. Além
disso, a escola contata famílias de acolhimento que possam receber essas pessoas com
dificuldades, durante todo o ano. Acrescentamos que, nessa instituição, os educadores são
desaconselhados a ter contato próximo com os familiares das crianças atendidas.
Notamos, assim, modalidades diferentes na abordagem da temática dos problemas
da infância que estão disponíveis e que são encontradas na literatura, como os atendimentos
psicoterapêutico e institucional da criança. Contamos, nos dias de hoje, em âmbito brasileiro,
com instituições especializadas no tratamento do autismo, as quais oferecem à criança
atendimento educacional e clínico, mas poucos serviços são destinados aos pais. É fato que a
Psicanálise individual oferece um benefício comprovado aos seus pacientes, tanto crianças
quanto adolescentes e adultos. Sabemos, entretanto, que os pais da criança autista também
precisam de ajuda. Ocorre que, para a maioria das famílias brasileiras, não existem recursos
viáveis para tratamentos longos: têm-se as dificuldades financeiras para pagar um tratamento,
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a falta de tempo disponível para as sessões semanais e, além desses fatores, as resistências
dos pais a um processo de longo prazo que seja destinado a eles próprios (MARTÃO, 2002).
O tratamento psicanalítico nos moldes tradicionais fica cada vez mais intrincado.
Atualmente, no Brasil e no mundo, encontramos grande parte das instituições
especializadas no atendimento de pacientes autistas fundamentadas na abordagem cognitivocomportamental. Em contrapartida, dentro da Psicanálise, as dificuldades ligadas à clínica do
autismo colaboraram igualmente para que outras formas de tratamento pudessem ser
aventadas, em virtude das necessidades das famílias. Diante dos estudos realizados hoje em
dia, em torno da investigação, prevenção e tratamento, e frente à complexidade encontrada na
compreensão desse fenômeno, interrogamo-nos acerca do aspecto familiar, considerando
nossa trajetória de pesquisa. Interessa-nos compreender como os sintomas da criança são
percebidos pelos pais, o que isso gera, no casal parental, e de que maneira tais sintomas
mobilizam a relação conjugal. Visando a um maior aprofundamento desses aspectos
concernentes à família, fazem-se necessários alguns esclarecimentos a respeito dos conceitos
de parentalidade e conjugalidade.

4 O vértice familiar

4.1 Filiação, parentalidade e conjugalidade

O referencial psicanalítico procura demonstrar o que ocorre na formação e
funcionamento do aparelho psíquico dos indivíduos. Assim também acontece com os estudos
sobre o autismo. A Psicanálise tem buscado compreender o que se passa nas complexas
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ligações que essa criança estabelece com aqueles que se ocupam de seus cuidados. Encarregase de refletir não apenas em resultados, mas, sobretudo, no que tange aos processos, às
construções dos vínculos familiares.
Retomando os estudos do psicanalista Winnicott, a publicação do artigo
“Preocupação materna primária” (2000[1956]) introduziu o campo da intersubjetividade,
explanando que a sobrevivência do ser humano depende da existência de uma estrutura
ambiente-indivíduo. O ambiente surge na teoria winnicottiana como um fator da realidade e
não somente fazendo parte do mundo intrapsíquico do sujeito. A figura do pai emerge com o
importante papel de dar sustentação à mãe, enquanto ela oferece um ambiente acolhedor ao
seu bebê. Para Gomes (2007), esse é o ponto intermediário entre a Psicanálise individual e a
vincular. Esses avanços na teoria psicanalítica possibilitaram desenvolver análises das
relações parentais, abrindo caminhos também para o estudo da conjugalidade.
Como vimos anteriormente, a família funciona como um espaço de acolhimento e
sustentação às demandas da criança. Para Winnicott (1975[1971]), o papel dos pais na
constituição psíquica do bebê é fundamental, tanto provendo cuidados e alimento, quanto
disponibilizando suporte às vivências emocionais, nos seus primeiros anos de vida. Nesse
sentido, compreende-se que a família é o primeiro espaço de promoção da saúde emocional
que, se não tiver um funcionamento suficientemente bom, pode ser desorganizador para a
criança.
Solis-Ponton (2004, p. 32) explica que uma criança consegue encontrar seu lugar, na
família, a partir do confronto existente entre o “bebê imaginário” e o “bebê real”. Em
acréscimo, esse lugar deriva da adaptação dos pais às necessidades do recém-nascido:
Ao mesmo tempo, a vida íntima dos pais faz a mãe deixar seu bebê, à noite,
para se juntar ao marido, o que produz no bebê o sentimento de frustração
de ser excluído da vida dos pais; seu narcisismo intervém, então,
permitindo-lhe consolar-se a si mesmo: provavelmente ele adormecerá e
sonhará com o amor de seus pais. É o preço a pagar pela construção da cena
primária.
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Outros estudos psicanalíticos sobre família definem que, no estabelecimento da
função parental, participam elementos sociais e culturais (MORO, 2004). A função dos pais
sofre a influência de circunstâncias diversas, como a história da vida de cada um deles, o
vínculo com seus próprios pais, a percepção de si mesmos, no desempenho dos papéis de
mães/pais e a dinâmica de vida atual (SILVA, 2004). O anúncio de uma gravidez atualiza a
ligação do casal com seus ascendentes, de sorte que essas figuras parentais são revisitadas
nesse período de espera ativa (GRANGEAT, 2002).
No que concerne à construção da filiação, isto é, da relação pais-filho, Eiguer (2000)
afirma que esta é adquirida pelo interfuncionamento longamente amadurecido entre a criança
e seus pais. Pensando nas funções de cada progenitor, Berenstein (1996, p. 116-117) aborda o
“lugar da mãe” como aquela que provê vida material e emocional ao filho, ajuda com as
funções de autoconservação e de representação mental dele mesmo como diferente.
Desempenhando essa função, a mãe também se instala como objeto de desejo para o filho e
transmite a intuição de outro sujeito presente, que se constituirá como o “lugar do pai”. Este
último compreende assumir a identificação com a função paterna como alguém que proíbe e
aceita a presença onipresente da mãe, no começo da vida do filho. O “lugar do filho” é de
passividade inicial, vinculada ao “desamparo originário” e, ao mesmo tempo, de atividade
devido às pulsões e identificações como “objeto desejado pela mãe” e “proibido pelo pai”,
sendo porta-voz dos ideais dos pais, da família e da sociedade.
A função do pai envolve introduzir “a diferença nas trocas entre mãe e criança,
contextualiza e enquadra essas interações, ao mesmo tempo em que representa uma separação
do binômio mãe-bebê” (BARRIGUETE et al., 2002, p. 74, tradução nossa). Distintamente da
ligação maternal, o vínculo do pai com seu filho é marcado por um ato de reconhecimento e
vontade. Assim, o homem passa de genitor a pai, que possui capacidades que facilitam a
maternagem, através de interações diretas e indiretas com o bebê. No início da relação pai-
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bebê, o pai (homem) aprende a se deixar guiar pelo bebê, e o recém-nascido não sabe como
começar a relação com o próprio pai. Existe uma situação de aprendizagem para ambos, de
maneira que o pai põe em prática seu próprio jeito de diminuir as excitações da criança e de
“favorecer o holding” (2002, p. 76, tradução nossa).
Além do papel de pai e mãe daquela criança, o casal mantém uma ligação afetiva
homem/mulher, a qual se constitui como um vínculo intenso, em que se faz presente a relação
sexual. Sendo assim, compreendemos a conjugalidade como o espaço para a vinculação do
casal entre si, a forma como essa relação se construiu e se encontra na atualidade, incluindo a
vida afetiva e sexual dos envolvidos. Para Abel (2006), a conjugalidade é o lugar em que se
interpreta a diferença dos sexos, dos gêneros, enquanto a filiação suscita interpretar a
diferença das gerações.
A relação conjugal envolve a individualidade de cada membro do casal, refere-se ao
que é particular de cada sujeito, sua história, as relações interpessoais e o modo como foram
estabelecidas, no decorrer da vida, os planos e projetos pessoais e profissionais. A
conjugalidade abrange a história da construção da relação, assim como os sonhos
compartilhados entre o casal. Convivem ao mesmo tempo uma conjugalidade e duas
individualidades (FERES-CARNEIRO, 2003).
Em muitos casais, a relação entre os cônjuges se realiza simultaneamente ou em
função da parentalidade, podendo gerar uma subtração ou um anulamento da vivência
conjugal, independentemente da constituição de uma descendência (GOMES, 2007). Nesse
sentido, preponderam na família apenas as identidades de pai e mãe, sem espaço para a
relação homem/mulher.
Sabe-se que as desordens de interação conjugal ocupam um lugar de importância
fundamental, na dinâmica e desenvolvimento da família (ACKERMAN, 1969). Berenstein e
Puget (1993) aludiram a vínculos conjugais patológicos, fundidos, idealizados, em que as
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individualidades de cada membro são recusadas. Circula uma dependência adesiva e a
vontade própria de cada sujeito é inexistente, a autonomia individual torna-se inconcebível. O
casal mergulha em uma complementaridade, como partes de um mesmo todo, em que um
depende do outro, anulando-se mutuamente. Inconscientemente, o ego de um dos membros do
casal se elege dominante, quer transformar o outro à sua imagem. Essa composição faz com
que emerjam, sobretudo, afetos hostis, violentos e de irritação. Com uma das partes submissa
à outra, os conflitos são abafados, preponderando a confusão e o enlouquecimento. Mesmo
com a chegada de um terceiro, o filho, não haverá diferenciação entre os dois, se não se
implicarem em um processo de mudança favorecido por uma intervenção terapêutica capaz de
barrar o círculo vicioso instalado.
Contudo, o casamento também pode ser um espaço de holding (GOMES; PAIVA,
2003), onde o indivíduo se retroalimente e consiga encarar os desafios do cotidiano. A
maturidade do casal parece ser a condição essencial para a promoção do desenvolvimento e
crescimento dos envolvidos, inclusive dos filhos.
No campo dos cuidados com a família, estudos sobre a terapia psicanalítica de
família e casal ressaltam que os conteúdos emocionais, a intimidade de cada um, passam a
circular no campo dos vínculos, estando expostos ao olhar, escuta e atenção dos outros e do
terapeuta, ainda que a este lhe sejam concedidos esse lugar e acesso peculiares
(BERENSTEIN; PUGET, 1999). Na sessão, produz-se “uma passagem do íntimo ao privado”
e esse privado peculiar “se executa à vista de poucos” (p. 135), já que as pessoas da família
vivem juntas antes e depois da sessão e constituem um espaço diferenciado do público. Com a
terapia, “a vincularidade restitui uma privacidade baseada em um novo critério de estar juntos,
algo diferente do anterior” (p. 137).
Enfim, há uma rede de relações dinâmicas presentes a todo o momento, desde o
início da vida de uma família. Novas identidades são criadas, quando surge o desejo de união
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de duas pessoas. O casamento concretiza esse desejo, abre perspectivas, faz reviver o que foi
vivido com a família de origem, podendo modificar o que não se está de acordo,
conscientemente. A conjugalidade configura-se de determinada maneira e o nascimento do
filho pode trazer alterações na maneira como cada membro se liga ao outro. Por sua vez, para
a própria sobrevivência, esse terceiro depende do cuidado proporcionado pelo ambiente.
Desse ambiente, fazem parte as figuras mais importantes da vida de um indivíduo quando
nasce: a mãe e o pai. O filho representa para a família uma projeção no futuro, a continuidade
do casal. A partir do esclarecimento dos diferentes papéis desempenhados por cada membro
da família e das funções que ocupam, visamos a compreender o que ocorre com o casal
parental, quando esse filho apresenta uma série de dificuldades, inclusive a de não responder
afetivamente às demandas de seus pais.

4.2 A família que vive uma condição especial

A família pode ser um sustentáculo para a superação de problemas ou um fator
relevante de desorientação do sujeito. A vida da família é composta de momentos críticos,
como os nascimentos, as mortes e as partidas, todavia se constitui igualmente de mudanças
impostas do interior ou do exterior e de acontecimentos traumáticos intensos (GRANJON,
2000), como podemos pensar no caso das famílias das crianças que recebem o diagnóstico de
autismo. Para Granjon (2000, p. 21), vários rituais familiares acompanham e contêm esses
momentos críticos, ajudando a “gerir a perturbação emocional e asseguram o reassentamento
de cada um e do conjunto nos mitos das origens”. Tais momentos são marcantes e assinalam a
história da família.
Grangeat (2002) descreve três tipos de fratura, na construção da filiação: a gravidez e
os nascimentos com problemas, uma família cuja continência é falha e uma terceira zona de
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fratura que surge, quando uma deficiência é revelada à família. Nesse contexto, existe o risco
de se instalar uma decepção nos pais diante da criança estranha ou pode emergir uma
negação, sobressaindo pais idealizados de uma criança também idealizada. Assim, o casal
parental se vê ameaçado nas suas funções de progenitores, quando a criança possui uma
psicopatologia.
Homens e mulheres que desejam ter filhos estimam ser procriadores de uma
descendência que vai perpetuar o nome da família. Suas funções incluem ensinar habilidades
que vão se formando na criança, ao longo de seu desenvolvimento evolutivo, até atingir a
maturidade adulta (SOIFER, 1983). O casal parental vislumbra a independência do filho, o
sucesso profissional, a continuação da família, em última instância, que a criança adquira a
capacidade de defender a própria vida.
Os pais das crianças com patologias precisam suportar as incertezas do crescimento
do filho. Eles frustram-se pela não disposição de aprender, que é aparentemente apresentada
pela criança. Nos casos em que existe uma criança autista na família, o desenvolvimento das
interações pais-criança pode ser perturbado. A despeito dos sentimentos que a situação pode
provocar nos pais, a família pode se queixar de que a criança doente é a causa do
desequilíbrio familiar, sendo tomada como a única questão problemática no contexto. No
estudo de Berenstein (1988) sobre o tema família e doença mental, o autor enfatiza que, num
nível familiar, “uma das metades é formada pelo doente e adota tal denominação e a outra
metade, formada por sadios, que adotam efetivamente essa denominação” (p. 87, grifos do
autor).
Nesse contexto, Gomes (2003) afirma que não é raro os pais buscarem ajuda para os
filhos e muito pouco para eles. Tem-se o doente da família e isso serve de defesa para que os
pais não entrem em contato com as próprias patologias (GOMES, 2007). No contexto clínico,
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por exemplo, pode haver dificuldades de parcerias dos pais com o psicoterapeuta do filho ou
com o deles mesmos.
Martão (2009) buscou conhecer aspectos do psiquismo dos pais de filhos com traços
autistas, utilizando entrevistas clínicas, desenhos-estórias, observação familiar e consulta ao
prontuário da criança, junto a uma instituição de atendimento. Os resultados obtidos, na
maioria dos casos, revelaram dificuldades emocionais anteriores ao casamento e ao
nascimento dos filhos, retratando sentimentos de aprisionamento, intolerância à frustração,
desvitalização, sentimentos de menos-valia, autoinvalidação, desligamento, evasão das
emoções, agitação, depressão e outros aspectos emocionais, que os conduziram à paralisação
e a insatisfações, em suas vidas. Esses resultados parecem ser decorrentes de dificuldades
individuais e conjugais às quais se somaram aquelas desencadeadas pela condição do filho.
Também foram encontrados, na maioria dos casos, desejos de mudança e movimentos de
esperança. A autora concluiu sobre a necessidade desses pais em receber tratamento
psicológico que possa atender às peculiaridades de cada um.
A psicoterapia, em paralelo à terapia familiar psicanalítica, foi usada para conhecer
os meios de comunicação empregados em famílias com crianças autistas (PRADO, 1999).
Modificações foram percebidas, quando a comunicação afetiva se abriu para a mãe,
propiciando um contato mais verdadeiro com sua realidade psíquica, o que refletiu na
retomada do desenvolvimento da criança. Desse modo, a terapia para ambos pode ser
entendida como uma estratégia de adaptação e enfrentamento utilizados pela mãe e pelo
filho, em uma situação que incluiu um fator estressante, ou seja, o autismo da criança.
Grange-Ségéral (2006) cita um caso de terapia familiar psicanalítica com uma
família cuja filha de 13 anos apresentava defesas autísticas e psicopáticas, vistas
aparentemente como problemas neurológicos imprecisos. A autora explorou aspectos
referentes à representação dos pais de uma indiferenciação da criança como um ser animal e
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humano, vivo e não-vivo. Trabalhando mais profundamente o caso, a autora destacou os
aspectos transgeracionais, no atendimento de famílias de crianças deficientes. Sustentou que
nem todas as famílias vivenciam o impacto de ter uma criança deficiente (compreendidas as
deficiências sensoriais, físicas, metais mais ou menos graves) da mesma maneira. Para
algumas, após esse impacto, a vida retoma seu curso e a criança encontra um lugar, em
função de suas possibilidades; os mecanismos de defesa utilizados para lidar com o trauma
foram discretos e mesmo ausentes. Os outros membros da família seguem sua evolução, sem
complicar o contato com o deficiente ou com a doença. Para outros, pelo contrário, o
deficiente vai cumprir o papel de um revelador das falhas de continência inconscientes das
duas linhas familiares, as da origem do pai e da mãe. Apesar de essa configuração depender
da natureza da deficiência e do casal fundador da família, a vinda da criança revela zonas não
mentalizadas da história das duas famílias do casal. O deficiente é aquele que porta uma
marca, mostrando o que deveria ter sido escondido. A criança, assim, se apresenta tanto como
um ser que precisa ser protegido, quanto como uma ameaça, atacando os fundamentos do
vínculo familiar. No caso atendido, as angústias de perda desse vínculo provocaram nos pais
um contra-investimento da criança, que pôde ser superado devido à sua dedicação contínua,
durante o processo terapêutico, e às suas capacidades de usar aquele espaço da terapia que
fora proposto.
No caso das famílias de crianças autistas, não encontramos estudos interessados em
compreender as questões da conjugalidade do casal de pais. Mais numerosos, porém ainda
raros, foram as pesquisas sobre a parentalidade objetivando uma intervenção terapêutica,
conforme mencionado ao longo da introdução dessa tese, o que torna nossa empreitada
desafiante e inovadora. Baseados na literatura apresentada e na experiência clínica, buscamos
conhecer quais foram as consequências dos sintomas do filho autista, na vida dos casais
entrevistados.
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Aqui se insere o manejo clínico da consulta terapêutica, nascido da expansão da
Psicanálise tradicional para novos enquadres e settings terapêuticos (GOMES, 2007). A
população estudada está inserida, como todas as pessoas, em uma contemporaneidade que
prima por resultados imediatos, tolera cada vez menos viver sofrimentos e frustrações. A
meta é sempre estar bem, a tristeza é tomada logo como depressão, levando à dependência
medicamentosa, e não como um sentimento necessário para realizar elaborações. A consulta
terapêutica pode se inserir como alternativa às resoluções urgentes das angústias humanas
modernas, a fim de favorecer, além da tomada de atitudes, um espaço de pensamento cabível
frente ao ritmo desenfreado atual.
É certo que o autismo caminha em sentido contrário a esse ritmo contemporâneo:
precisa-se de tempo para o tratamento com a criança. Nem sempre os pais têm esse mesmo
tempo, o que não significa que essa família não possa ser ajudada. O emprego, os afazeres
domésticos, os outros filhos – quando existem –, os deslocamentos entre um lugar e outro, a
falta de dinheiro, tudo isso acomete a maioria das pessoas, impedindo sua dedicação a um
tratamento longo. Não significa que o trabalho profundo de análise não seja possível, nos dias
de hoje, porém justifica a opção por uma intervenção breve para determinada população que
pode, inclusive, despertar o casal para uma forma de atenção mais prolongada às angústias
vivenciadas, optando por uma terapia individual, de grupo, de casal ou familiar. Soma-se,
ainda, aos fatores concretos explícitos, aqueles de ordem inconsciente, latente; tratamos,
nesta tese, de uma população especial, com determinadas resistências edificadas após muito
sofrimento. Especificamente, no caso das famílias de crianças autistas, tais resistências
podem estar ligadas ao fato de o aspecto “doente” ficar centrado somente na criança, criando
uma confusão de papéis que se instala de modo permanente, na família.
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A partir dessas considerações, propomos realizar uma aproximação mais profunda
das reverberações provenientes da condição da criança, na dinâmica familiar e conjugal,
partindo do referencial psicanalítico.
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OBJETIVOS

Esta tese tem por objetivo principal compreender as repercussões da condição da
criança autista, na vida conjugal e familiar.
Compondo os objetivos específicos, têm-se:
a)

compreender o tipo de relação que os pais estabelecem com a criança autista e

a interferência dessa relação, na vida conjugal;
b)

refletir sobre a utilização da entrevista, ancorada no modelo da consulta

terapêutica de Winnicott, como um espaço de holding para o casal.
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MÉTODO

1 Delineamento do estudo

Segue-se, neste estudo, o método qualitativo de pesquisa, de abordagem investigativa
clínico-psicológica. Essa metodologia permite conhecer o significado de dado fenômeno para
um indivíduo ou coletividade que estejam envolvidos nas diversas situações ligadas ao evento
(TURATO, 2005). Assim, investigamos a fundo as vivências e a maneira pela qual o casal
representa as experiências de vida ligadas à condição da criança autista. Mais
especificamente, utilizamos o método clínico-qualitativo voltado aos settings das vivências
em saúde, almejando interpretar os significados trazidos por indivíduos acerca dos múltiplos
fenômenos pertinentes ao campo dos problemas da saúde-doença (TURATO, 2005). Para
fazer face ao material coletado, usamos o quadro de referenciais teóricos da Psicanálise, no
debate com a literatura, interessando-nos pelo processo e não simplesmente pelos resultados e
pelo produto (TRIVIÑOS, 1992).
A abordagem qualitativa de pesquisa constitui-se de um sólido suporte para a
realização de pesquisas que tenham como objetivo a análise em profundidade de fenômenos
sociais e psicológicos (EIZIRIK, 2003). Tratando-se de um estudo dessa abordagem, o projeto
da tese inicialmente esteve aberto e flexível, de sorte que os procedimentos foram ajustados,
ao longo do processo. A proposta primeira foi oferecer um atendimento aos casais, pais de
crianças autistas, e avaliar esse atendimento. Através da consulta à literatura e do contato com
a instituição (pormenorizado na sequência do texto), verificamos os obstáculos para os pais
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aderirem a uma proposta de atendimento de longa duração. O projeto inicial sofreu
transformações, sucedendo-se uma reformulação, segundo a qual a intenção terapêutica foi
preservada, embora o foco tenha se voltado à realização de um estudo dos encontros com
casais cujo filho tinha sido diagnosticado recentemente, sendo que tais encontros foram
baseados em uma técnica de entrevista. As entrevistas objetivaram obter um conhecimento
sobre essas famílias, em que o pesquisador esteve ancorado teoricamente a um modelo de
atendimento terapêutico, pois se tratava de uma população que vivenciava um sofrimento
específico.
Devido à complexidade dos processos intersubjetivos, os sentidos, as relações e a
subjetividade são fatores importantes para a produção de conhecimento. O pilar que demarcou
esta tese foi a atitude clínica de orientação psicanalítica, a qual propiciou “a escuta e a
valorização dos aspectos psicodinâmicos mobilizados, sobretudo na relação afetiva e direta
com os sujeitos sob estudo” (TURATO, 2005, p. 510). A partir de tal delimitação, o controle
de variáveis inexistiu e o pesquisador, com seus sentidos, foi o instrumento empregado para
apreender o objeto de estudo em seguida interpretado.
Criada por Freud (1985[1923]), a Psicanálise possui três dimensões: é um processo
de investigação dos processos psíquicos de difícil acesso; é um método de tratamento que se
fundamenta nessa investigação; trata-se de uma série de concepções psicológicas adquiridas
por esse meio e que fundamentaram uma disciplina científica nova. Estabeleceu-se, buscando
diálogo contínuo entre a teoria e a clínica para a elaboração e sistematização de pensamentos
sobre fenômenos psíquicos. O conhecimento psicanalítico inaugurou uma nova forma de fazer
pesquisa, que leva em conta “a participação do sujeito no fenômeno que observa” (SAFRA,
1993, p. 125).
Para conduzir uma pesquisa clínica de orientação psicanalítica, o pesquisador deve
ter-se beneficiado de uma experiência pessoal mínima, de um trabalho de elaboração psíquica
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de maneira a poder começar a pensar e a pesquisar sobre essas questões, continuando a se
formar clinicamente, e essa formação pessoal pode sempre se aprofundar (BLANCHARDLAVILLE et al., 2005).
De forma geral, desde que foi concebida, a Psicanálise se depara com os desafios de
oferecer atenção psicológica “de forma breve e intensiva no contexto hospitalar e
ambulatorial, seja esta atenção individual, grupal ou familiar” (LESCOVAR, 2008, p. 22).
Porém, sabemos que o número de analistas não é suficiente para os casos que necessitam de
ajuda. Existe, ainda, o valor das sessões que habitualmente são altos. Por consequência,
grande parcela da população brasileira não tem acesso a esse cuidado, sendo que cada vez
mais nos deparamos com a demanda de intervenções psicológicas breves. A psicoterapia
breve de orientação psicanalítica é uma modalidade de psicoterapia que atende a algumas
dessas necessidades institucionais, por exemplo, de tempo limitado e quantidade elevada de
pessoas à espera de um atendimento (GOMES, 2007).
Winnicott não experimentou os atuais entraves contemporâneos, contudo, alguns
desses empecilhos e outras barreiras foram vivenciados em seu tempo. Esse psicanalista criou
as consultas terapêuticas como uma forma de melhor utilizar a entrevista clínica, considerada
um eficiente instrumento do psicólogo (LESCOVAR, 2008). Não se trata de uma técnica
nova, mas fundamentalmente de oferecer um encontro essencialmente humano, em que o
psicoterapeuta se coloca em tempo, espaço e disponibilidade pessoal (e mental) ao próprio
movimento de busca de auxílio do paciente.
O campo de estudo, as leituras e a experiência do pesquisador levaram à construção
de hipóteses relacionadas à vida do casal com uma criança autista, que acreditamos poderiam
ser clarificadas por intermédio desse instrumental da entrevista, seguindo o modelo da
consulta terapêutica. Sabemos que emergem modificações no funcionamento familiar, quando
os pais começam a perceber as manifestações dos sintomas do filho. Escolheu-se o casal de
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pais da criança autista como fonte de estudo, pois a revisão da literatura e a experiência
clínica salientam os momentos de tensão que, em geral, os pais vivenciam com as situações
cotidianas, diante da problemática do filho. É reconhecido que enfrentam um sofrimento
significativo, ao passar pela fase em que a criança está em vias de ser diagnosticada. Os sinais
e sintomas levam a uma suspeita ou mesmo a um diagnóstico fechado, o que demanda dos
pais uma tomada de atitudes, a fim de ajudar a desenvolver as potencialidades daquele que se
encontra prejudicado em seu desenvolvimento. Nesse sentido, buscamos, nesta tese, conhecer
qual o significado desse fenômeno, na vida do casal.
Dentro de um Programa de Psicologia Clínica, este estudo contribui visando à
investigação, à prevenção e ao bem-estar das famílias. Trata-se de uma pesquisa que objetiva
compreender a repercussão do autismo, na vida familiar e conjugal, além de refletir sobre a
entrevista baseada no modelo da consulta terapêutica como um espaço de holding, enfim,
ponderando se esse instrumental possibilita auxílio à vida familiar, enquanto um dispositivo
que poderia ser implementado na atenção à saúde mental.
A opção por um procedimento breve na abordagem dos casais justifica-se tanto
pelas dificuldades concretas (demanda financeira, de tempo e transporte), quanto pela
resistência psíquica de adesão dessa população, frente a uma proposta terapêutica de longo
prazo e que não seja direcionada à criança com problema. Sendo assim, as entrevistas foram
conduzidas de acordo com as possibilidades dos pais.
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2 Participantes

O pesquisador entrou em contato com duas instituições de atendimento a crianças com
dificuldades severas no desenvolvimento (os TGDs) e com o setor de Psiquiatria infantil de
um hospital público. Todos estavam localizados em um município do interior do Estado de
São Paulo. Apenas com a primeira instituição, administrada por pais, foi possível realizar a
coleta de dados. Os outros dois locais não aceitaram a proposição da pesquisa, um dos quais
alegando efetuar um acompanhamento em grupo aos pais e, por isso, não havia interesse,
enquanto o segundo recusou por divergência teórica.

2.1 Descrição da instituição de atendimento

A Associação de Amigos dos Autistas – AMA – é uma entidade educacional,
terapêutica e clínica da cidade de Ribeirão Preto, de utilidade pública municipal, estadual e
federal, sem fins lucrativos. O objetivo da instituição é criar e oferecer programas
educacionais de adaptação e integração social a crianças autistas.
Atualmente, oferece atendimento a 50 alunos (39 meninos e 11 meninas), divididos
em duas turmas (períodos manhã e tarde), agindo principalmente na educação e orientação.
Como um centro de diagnóstico que recebe crianças e adolescentes encaminhados por
profissionais da área de saúde e hospitais, desenvolve: avaliação, diagnóstico clínico e
controle de medicação, realizado por psiquiatra infantil (DSM-IV-TR ou CID-10); avaliação
psicopedagógica, conduzida pela coordenadora técnica, através da aplicação do teste Perfil
Psicoeducacional Revisado (PEP-R); atendimento educacional, terapêutico (fonoaudiologia e
musicoterapia) e clínico para crianças e adolescentes com autismo; orientação às famílias.
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Quando uma criança atendida é diagnosticada com TGD e existe o interesse da família de que
ela frequente a associação para tratamento, efetua-se uma avaliação psicopedagógica, a fim
de verificar em qual sala ela melhor se adapta.
O tratamento central oferecido às crianças é o atendimento educacional, que busca
desenvolver habilidades sociais, funcionais e de linguagem. Esse atendimento é
fundamentado no método Treatment and Education of Autistic related Communication
Handicapped Children (TEACCH), baseado em apoios visuais, como fotografias, desenhos e
palavras. Esse modelo, amparado na abordagem comportamental, permite definir
planejamentos educacionais bastante estruturados, em uma prática predominantemente
psicopedagógica baseada nas áreas de competência e interesses, com a colaboração dos pais,
em tais atividades nas residências das crianças.
A equipe de profissionais da instituição que presta atendimento às crianças é
composta por: psiquiatra, coordenadora técnica (psicopedagoga), psicóloga, professores
(pedagogia,

magistério,

educação

artística),

fonoaudióloga,

estagiários

(Psicologia,

Pedagogia), voluntários (musicoterapeutas, professoras). A instituição tem um convênio com
a Secretaria Estadual de Educação, que mantém o pagamento dos professores através da sua
inserção na rede normal de ensino, funcionando como sala de educação especial de uma
escola estadual próxima. As despesas com materiais para manter as atividades dos alunos são
custeadas por um convênio estabelecido com a Secretaria Municipal da Educação. As demais
despesas com profissionais são pagas com contribuições de sócios.

2.2 Entrevistas informais com a equipe técnica

A fim de uma aproximação com a realidade pesquisada, investigamos informalmente
sobre o contato da instituição com as famílias, os encontros com os pais, outras pesquisas já
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realizadas com eles, a forma como o diagnóstico é fornecido à família. O nosso propósito, no
momento inicial de elaboração do projeto de pesquisa, foi oferecer um atendimento a longo
prazo aos pais, avaliando esse procedimento. Todavia, a partir de entrevistas com a
coordenadora técnica, psicóloga, psiquiatra e assistente social, tomamos conhecimento de que
ocorreram várias tentativas de acolhimento aos pais das crianças e adolescentes inscritos,
disponibilizando modalidades diferenciadas, como atendimentos terapêuticos em grupo,
oficinas de artesanato, musicoterapia e entrevistas periódicas com profissionais da equipe
técnica. Além disso, ao final de cada semestre, profissionais da equipe elaboravam uma
entrevista devolutiva do tratamento realizado ao longo desse período com cada aluno e os pais
eram convidados a receber tais informações. Todavia, uma minoria comparecia. Sinalizou-se
pouca adesão dos pais, tanto nas atividades a longo prazo, quanto naquelas mais rotineiras.
Outro dado é que havia uma psicóloga voluntária que fazia atendimento psicológico, em
consultório particular, a algumas mães encaminhadas para acompanhamento individual, mas
havia igualmente pouca adesão.
Relatou-se que os pais (homens) das crianças atendidas estavam ativamente
comprometidos na profissão fora de casa, ao passo que a maioria das mães se identificava
como cuidadora principal da criança autista, sendo que poucas exerciam demais atividades
externas ao lar, com remuneração. Algumas famílias residiam no próprio município no qual
estava

localizada a instituição, enquanto outras moravam em municípios próximos, da

região, necessitando viajar através de transporte coletivo cedido pelas respectivas Prefeituras,
para que o filho fosse atendido. Além disso, a maioria das famílias possuía baixo nível
socioeconômico.
Foram reconhecidas as limitações financeiras, de tempo e transporte dos possíveis
participantes para a coleta de dados; tratava-se, sobretudo, de uma população de baixa renda.
O conjunto das informações recolhidas propiciou a reflexão acerca de uma forma breve de
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contato com os pais, que não exigisse muito tempo e que pudesse apreender dados referentes
à dinâmica familiar, servindo concomitantemente como um espaço de escuta e reflexão para
eles. O interesse do estudo concernia no conhecimento das questões emergentes nas quais as
famílias, especialmente os pais, estavam envolvidas por ocasião da procura do diagnóstico.
Ainda esperávamos ponderar se essa entrevista permitiria a exploração de situações
cotidianas, para criação de uma demanda. Foram identificados alguns casais que poderiam
ser entrevistados, no estudo, que cumpriam os seguintes critérios de inclusão:
- pais com filho pequeno (criança de até 12 anos) notificados recentemente da suspeita ou
confirmação do autismo do filho;
- participação de ambos os membros do casal, na entrevista;
- aceite em participar da pesquisa, formalizado através da leitura e assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.

2.3 Vicissitudes da pesquisa

Muitas dificuldades foram encontradas, ao longo do tempo, nesse percurso. Dentre as
impossibilidades manifestadas pelos casais com os quais o pesquisador estabeleceu contatos
telefônicos para participação no estudo, citam-se: o fato de morarem em outras cidades e
terem dificuldade de transporte, para se locomover até a instituição; a maioria dos pais
(homens) trabalhava fora de casa e não poderia comparecer à entrevista; um casal indicado se
separou ao longo desses dois anos de coleta; houve um caso de saída da criança da instituição,
por motivo de mudança de cidade; pais que se recusaram a participar, manifestando
desinteresse. Alguns problemas foram atenuados, disponibilizando-se outro local para coleta
de dados e diversos horários, inclusive aos finais de semana e feriados, fator que foi levantado
na análise. Ainda assim, duas mães chegaram a agendar horários e, em seguida, desmarcaram,
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alegando que o companheiro não poderia comparecer. Mesmo com a confirmação da
entrevista por telefone, na véspera, alguns casais não compareceram.
O fato de os casais não responderem à solicitação do pesquisador se configurava
como mais uma atividade na qual não havia adesão das famílias, como ocorrido em outras
atividades diretamente destinadas aos pais, propostas pela instituição (exceto a consulta
médica). Esse fator fez com que elaborássemos uma hipótese inicial de resistência3 dos pais
àquilo que não envolva a “doença” e tratamento do filho, especificamente, como salientou
Gomes (2003).
Devido a tais dificuldades iniciais de respostas afirmativas das famílias contatadas
frente ao convite para participação na pesquisa, outros pais foram acessados e entrevistados,
isto é, pais de crianças que tomaram conhecimento do autismo havia mais tempo, cujo filho
frequentava a instituição há alguns anos. Numa primeira etapa, foram entrevistados dez
casais, quatro dos quais eram casais que já conviviam com o diagnóstico havia pelo menos
três anos. Um último casal indicado era constituído pelos pais de uma menina acompanhada
no hospital, contatados anteriormente.
A busca simultânea de vários participantes, para que obtivéssemos uma amostra
maior, fez com que ampliássemos o conjunto, relaxando os critérios de inclusão. Mais tarde,
essa ampliação mostrou-se ineficiente, no que concerne aos aspectos anteriormente elencados,
ou seja, trabalhar com questões emergentes ao período da descoberta do diagnóstico.
No total, realizamos 32 entrevistas com dez casais, em situações diferenciadas. Após o
Exame de Qualificação e várias reflexões ao longo do processo da análise de dados, incluindo
o estágio junto à Université Paris 5 - René Descartes, consideramos ser coerente a abordagem
de oito entrevistas, as quais foram realizadas com cinco casais, cujos filhos tinham sido
recentemente diagnosticados e que eram tratados na mesma instituição. Preservando os
3

Nesse sentido, segundo Laplanche e Pontalis (1998, p. 458), Freud falou de resistência à Psicanálise para
designar “uma atitude de oposição às suas descobertas na medida em que elas revelavam os desejos
inconscientes”.
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objetivos prévios, a amostragem foi intencionada, quer dizer, buscamos, em uma determinada
instituição especializada no tratamento de crianças autistas, casais que vivenciavam o
problema do diagnóstico recente do filho, visando a homogeneizar o quadro de participantes.
Com isso, o tamanho da amostra, que não foi determinado previamente, teve o seu número de
participantes definido em campo.
Concluímos, após um amadurecimento de ideias, que a preocupação com o foco do
estudo estabelecido a priori deveria ser preservada, para a clareza e objetividade desta
pesquisa. Acrescentamos que o material relativo às outras entrevistas, não abordado nesta
tese, vem sendo analisado e os resultados desse exame tem sido publicado sob a forma de
artigos.

3 Instrumento

3.1 A entrevista não-dirigida

O pesquisador coletou os dados utilizando uma técnica de entrevista segundo a qual
acontece um encontro interpessoal, a fim de obtenção de informações de uma maneira nãodirigida (FONTANELA; CAMPOS; TURATO, 2006). Consiste em um instrumento de
pesquisa científica que pretende gerar conhecimentos novos sobre vivências humanas e que
vai ao encontro do ponto de vista subjetivo dos participantes. A principal ferramenta desse
estudo foi a entrevista não-dirigida, em que o pesquisador convidou os entrevistados a falarem
sobre os problemas vivenciados por eles mesmos. Constitui-se como uma técnica de
exploração do problema, com a finalidade de conhecê-lo profundamente.
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Questões adicionais, exceto os disparadores elaborados previamente sobre a
parentalidade e a conjugalidade, foram formuladas durante a entrevista, com o propósito de
favorecer a produção de um contexto de reflexão aprofundada em torno das vivências dos
casais. Ainda que modulando a direção da entrevista, intervindo minimamente, não houve um
roteiro organizado antecipadamente, procurando-se valorizar a fala espontânea dos casais
participantes que foram entrevistados. Nessa entrevista não-dirigida, havia apenas a
proposição de que os casais falassem a respeito da relação de ambos com a criança autista e a
relação conjugal. Assim, não foi apenas o pesquisador quem direcionou a entrevista. O casal
movimentou o dispositivo de pesquisa e inseriu elementos que fizeram cada encontro tomar
determinada direção. Portanto, o espaço aberto não-dirigido da entrevista foi preenchido pela
narrativa de ambos os membros do casal, adicionadas aos questionamentos do pesquisador
referentes ao tema pesquisado, o que culminou com a construção das narrativas.
Em nosso papel investigativo, foram realizadas perguntas, como as seguintes:

Como é que as coisas começaram? (Pesquisador)
Vocês podem falar um pouco mais sobre esse assunto? (Pesquisador)
E quanto à relação de vocês, como fica? (Pesquisador)

Dessa maneira, a proposta do tema funcionou apenas como um disparador de ideias e
gerou liberdade aos participantes para associarem livremente. O método ou regra de
associação livre consiste em “exprimir indiscriminadamente todos os pensamentos que
ocorrem ao espírito, quer a partir de um elemento dado (palavra, número, imagem de um
sonho, qualquer representação) quer de forma espontânea” (LAPLANCHE; PONTALIS,
1998, p. 38). A técnica da associação livre, assim como a atenção flutuante, usadas nesta tese,
têm sua base na Psicanálise. A atenção flutuante requer que o pesquisador deixe funcionar “o
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mais livre possível a sua própria atividade inconsciente e suspenda motivações que dirigem
habitualmente a atenção” (1998, p. 40), o que corresponde à regra da associação livre
proposta ao participante da pesquisa.
Nessa modalidade de entrevista em profundidade, o pesquisador clínico empregou a
escuta atenta, para captar o que foi dito sem emitir críticas e sem intenção pré-determinada. O
conhecimento da pesquisa e do campo evitou que o pesquisador desviasse o assunto em
questão para outros temas que não interessariam ao seu foco de entrevista, trazendo validade
aos dados obtidos (FONTANELA; CAMPOS; TURATO, 2006).
Acrescentamos que foram efetuadas consultas aos prontuários das crianças, alocados
na instituição de atendimento, a fim de buscar informações complementares que pudessem
auxiliar na análise dos dados.

3.1.1 Entrevista seguindo o modelo da consulta terapêutica de Winnicott

O casal passa por momentos de sofrimento intenso, quando a criança começa a
manifestar seus sintomas. Muitas famílias demoram a procurar ajuda, pensando que os
problemas apresentados pela criança serão superados com o tempo. Profissionais deixam de
intervir, também por esse mesmo motivo. Para os pais, receber o diagnóstico de autismo do
filho pode ser traumático, e programas de tratamento com foco somente no diagnóstico
podem não perceber o impacto que tal notícia pode ter, quando a família não tem
oportunidade de retornar ao serviço (REID, 1999). Essa peculiaridade fez com que o
pesquisador buscasse estar afinado com um domínio específico, dentro do leque e da riqueza
de teorias que a Psicanálise oferece, pois ficava claro que o casal parental poderia precisar de
suporte psicológico, no momento da entrevista. Para isso, esses encontros foram favorecidos
pela flexibilidade da técnica criada por Winnicott denominada “consulta terapêutica”.
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Diante do trabalho a ser desenvolvido, era imprescindível ajudar os pais a
encontrarem alívio para suas ansiedades e, concomitantemente, o pesquisador precisava
estabelecer parâmetros para que se configurasse o estudo. Deixamos à mostra o caráter de
ajuda da pesquisa, considerando que nossa função era acolher, caso necessário, não dar
conselhos nem realizar interpretações, mas facilitar a comunicação e o exercício da reflexão
sobre a situação vivida, servir de espaço para os pais serem ouvidos e se ouvirem. Buscamos
acolher os casais, a fim de abrir questionamentos para a criação de uma demanda, resgatando
um espaço de acolhimento e confiança.
No que diz respeito ao procedimento das consultas terapêuticas, sabemos que essa
modalidade foi desenvolvida por Winnicott (1984[1971]), na busca de usar o espaço
terapêutico “da forma mais produtiva e obter os melhores resultados terapêuticos possíveis”
(OUTEIRAL, 2005, p. 8), no atendimento de crianças e adolescentes. Reconhecemos que
Winnicott não fez uma proposição de pesquisa e sim de atendimento terapêutico. Não
obstante, ele mesmo classificava essa prática como uma forma de entrevista. Mencionava que
o procedimento da consulta terapêutica pode ser um prelúdio para uma psicoterapia mais
demorada ou mais intensa, mas pode facilmente acontecer que um paciente esteja preparado
para um tratamento mais longo e profundo, “após experimentar o entendimento concernente a
essa espécie de entrevista” (1984[1971]), p. 13, grifo do autor).
Segundo Winnicott (1984[1971]), no procedimento de consultas terapêuticas, indicase a realização de até três sessões, uma vez que a continuidade das entrevistas ocasiona os
problemas de transferência e resistência, fazendo com que o tratamento deva prosseguir pelas
linhas psicanalíticas normais. Sendo assim, adotamos essa indicação de até três encontros,
porém, considerando-se também a avaliação em conjunto da pesquisadora e do próprio casal
sobre a necessidade de mais consultas. Compreendemos, contudo, que a existência da questão
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transferencial dependeu da relação com cada casal, de sorte que pretendemos analisar esse
aspecto, em cada caso.
Houve uma preocupação de Winnicott em apresentar a técnica da consulta
terapêutica e os referenciais teóricos utilizados, como uma forma de entrevista e atendimento
terapêutico que “promove possibilidades de desenvolvimento e crescimento do indivíduo, seja
ele criança ou adulto” (GOMES, 2007, p. 36), mesmo que muito breve, geralmente com uma
única sessão ou algumas mais. Além disso, o fato já abordado anteriormente da situação de
fragilidade dos pais justificou assumir uma direção, no encontro com os casais, que poderia
ser terapêutica para eles, seguindo as normas éticas que permeiam o exercício da profissão do
psicólogo. Assim, decidiu-se trabalhar com os encontros configurados como entrevistas, nos
quais nos ancoramos em um modelo para refletir sobre o que se passava com aquele casal, no
momento da sessão, interrogando-os, se necessário, para o esclarecimento da informação,
quando a fala interessava ao foco da pesquisa.
Ponderamos que a técnica de entrevista não-dirigida deixava aberto um espaço para
exploração de temas, de vivências, proporcionando uma abertura para a expressão de
sentimentos. Portanto, a entrevista foi sustentada por uma postura investigativa e, ao mesmo
tempo, de ajuda, tendo-se em vista a complexidade que envolveu a situação do casal com todo
o sofrimento emergente. A consulta terapêutica, com seu caráter de apoio psicológico,
emprega a proposta de um atendimento por demanda, o qual possibilita maior flexibilidade de
atuação e adequação às possibilidades desses pais. Falar da relação com a criança poderia
mobilizar angústias, sendo necessária a compreensão, num movimento de empatia com os
participantes. Dirigimo-nos no sentido de propiciar um ambiente de confiança, que pudesse
favorecer a narrativa das histórias vivenciadas pelo casal com esse filho, assim como da
dinâmica conjugal, de maneira que esse movimento de re-contar a própria história pudesse, ao
final, favorecê-los de alguma maneira.
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Ainda que se constatasse a necessidade de suporte psicológico para os cuidadores de
crianças com autismo, torna-se desafiadora a elaboração de uma proposta de intervenção
adequada a tal população. Traçamos um longo caminho teórico e metodológico, a fim de
compreender a complexidade dos fenômenos que envolvem a temática do autismo. Valemonos, por conseguinte, dessa técnica de entrevista para a realização do presente estudo, como
espaço de investigação que poderia culminar na configuração de um ambiente de holding aos
casais, devido às angústias, ansiedades, aflições geradas pelos relatos das vivências.
Implicamo-nos como pesquisador clínico, pretendendo analisar as relações estabelecidas com
os casais nesse duplo papel, de investigador e terapeuta.
Várias pesquisas foram conduzidas até o momento, utilizando o método da consulta
terapêutica no atendimento de crianças (SAFRA, 1984), crianças e suas famílias
(AGOSTINHO, 2003; BARBIERI, 2002; BORGES, 1998; BRAFMAN, 1999), no
atendimento de pais-bebê (BATISTA-PINTO, 2004; FARIAS, 2005; SILVA, 2002), com
pacientes psiquiátricos adultos internados (MAMEDE, 2002), de forma que usar esse modelo
como sustentação teórica para a realização e análise das entrevistas com o casal, mobilizado
pela problemática do filho, apresenta-se como inovador.
Solis-Ponton e Gutfreind (2004) apresentaram uma série de consultas terapêuticas
realizadas por um casal de terapeutas com um casal e o filho de quase três anos de idade, com
queixa de distúrbios de linguagem, motivo principal do pedido para a consulta. Os terapeutas
observaram que havia uma falta de comunicação entre os pais e a criança, uma necessidade
dos pais de não compreenderem o sentido das manifestações do filho, pois o casal entendia
que seu filho era deficiente. Surgiu, através da narrativa do pai, a figura do avô paterno e a
forma autoritária com que fora criado. A mãe do menino, durante a consulta, cuidava para
amenizar as informações que chegavam à criança, tornando-as mais suportáveis. O casal pôde
produzir narrativas ouvidas pelos terapeutas, evitando que estas fossem projetadas sobre a
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criança, como vinha ocorrendo. A partir desse ponto, a relação dos pais com a criança tornouse diferente, mais harmoniosa, segundo os autores. Outras revelações se sucederam como a
sentença dos avós de que o filho do casal seria autista. Com a possibilidade de expressar essa
angústia em palavras, os pais foram deixando as descrições negativas iniciais do filho,
alcançando novas representações. Criou-se um espaço que deu ao pai a oportunidade de
expressar seu sofrimento, promovendo a revalorização da função paterna. O relato permitiu
refletir sobre as repercussões que as experiências traumáticas vividas pelos pais tiveram sobre
o filho, quando a representação do bebê fantasmático substituía a criança real.
O caso clínico acima mostrou como o casal pôde ser ajudado, no impedimento que
tinha de ver as potencialidades da criança. A mudança de olhar provocou uma melhora nos
sintomas do filho. Fantasias e pensamentos que ficavam calados puderam ser expressos e,
com isso certo, certo alívio foi conseguido. Seguindo essa linha, pretendíamos que a consulta
terapêutica fosse vivida como um espaço de acolhimento.

3.2 Procedimento para coleta de dados

Primeiramente, adotamos alguns procedimentos éticos para a participação do casal,
no presente estudo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres
humanos do IPUSP (CEPH-IP). Na coleta de dados, tomou-se o cuidado de esclarecer
antecipadamente os objetivos do trabalho e as condições de sigilo profissional, para cada
indivíduo, tendo a pesquisa sido realizada mediante leitura e assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo).
A coleta de dados propriamente dita ocorreu da seguinte maneira:
- na primeira etapa, realizou-se um levantamento dos casais, pais de crianças autistas
recentemente diagnosticadas e que frequentavam a instituição;
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- em seguida, enviamos uma carta a esses pais, explicitando os objetivos do estudo,
convidando o casal para participação de um encontro;
- posteriormente, um contato telefônico foi realizado com todos os casais, a fim de fornecer
maiores esclarecimentos sobre os objetivos do estudo e renovar o convite, já que não houve
resposta positiva ao envio da carta;
- mediante aceitação prévia do casal, por telefone, procedemos ao agendamento da entrevista
(dia, hora e local). Nesse momento, salientamos que se tratava de um encontro que ocorreria
mediante a presença de ambos os membros do casal;
- no dia da entrevista, primeiramente se efetuou um rapport, com a leitura e assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi explicado que se tratava de um estudo para
conhecer melhor a relação dos pais com a criança e também a vida do casal com um filho
autista, e que essa forma de entrevista poderia talvez ajudá-los de alguma maneira. Ficou
explícito que a não aceitação em participar da pesquisa não traria nenhum prejuízo;
- para a realização da entrevista, partiu-se de duas questões norteadoras: a relação dos pais
com a criança autista e a relação conjugal. Em seguida, o pesquisador deixava o casal
expressar-se e associar livremente, fazendo questões pontuais que poderiam interessar ao
esclarecimento da situação da criança, bem como do contexto familiar;
- ao final, perguntava-se se havia o interesse do casal em participar de um segundo encontro.
Em caso afirmativo, procedia-se ao agendamento;
- logo após a finalização do encontro, efetuava-se a transcrição imediata do material coletado.
As anotações logo em seguida da entrevista buscaram trazer confiabilidade aos fatos
relatados.
Esse foi o enquadre da entrevista, no qual houve uma relação interpessoal entre o
pesquisador e o casal. O papel do pesquisador foi deixar os participantes falarem livremente,
sem que suas falas fossem cerceadas, e compreender a demanda do casal, a partir da escuta
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psicanalítica, seguindo o modelo das consultas terapêuticas de Winnicott. O conhecimento
teórico prévio forneceu elementos para que o pesquisador formulasse questões pertinentes, no
decorrer do encontro e, quando precisasse, expressasse sua compreensão pelo momento
vivido pela família. Não foram introduzidos elementos novos pelo pesquisador, o qual apenas
acolheu o casal, em momentos de maior angústia, dizendo compreender a dificuldade da
situação e tentando enfatizar, quando oportuno, as atitudes tomadas por eles mesmos, no
sentido da busca do diagnóstico e tratamento para a criança. Vale dizer que não foram
realizadas interpretações de conteúdo. Entendemos que não apenas o pesquisador clínico
conduziu a consulta, mas também os pais, de sorte que, juntos, colaboraram para a dinâmica
da entrevista. Explicitaremos os elementos clínicos relevantes nos resultados e discussão, a
partir dos movimentos transferenciais e contratransferenciais.
Adotou-se como princípio básico o respeito aos voluntários, assegurando que a
participação na pesquisa tinha como característica principal o respaldo profissional. Os
encontros se deram em sala reservada da instituição. Apenas uma entrevista aconteceu em
uma sala de consultório, cuja situação será clarificada posteriormente. Preservou-se um
ambiente adequado, no que concerne à iluminação e ventilação. A entrevista contava
necessariamente com a presença dos membros do casal.
Ao final da primeira entrevista, realizou-se breve avaliação em conjunto com os
participantes, referente a como tinha se passado a mesma, sendo explicitado que havia a
oportunidade de um novo encontro, caso o casal fizesse tal opção. Consideramos importante
essa entrevista realizar-se em um momento peculiar, na história da família, notificada sobre o
autismo da criança. Desse modo, a questão principal que permeou esta tese foi a ampliação de
conhecimentos referentes à relação desses pais com seu filho e àquela dos membros do casal
entre si.
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3.3 Procedimento para análise dos dados

As transcrições das entrevistas, as observações de elementos não-verbais
manifestados pelos informantes e a consulta aos prontuários constituem o corpus desta
pesquisa. Para a análise dos dados, empregamos a atividade interpretativa fundamentada na
literatura psicanalítica, que permitiu fazer algumas deduções. As inferências são operações
lógicas através das quais são feitas novas proposições baseadas naquelas anteriores, já
reconhecidas como verdadeiras, sedimentadas em referenciais teóricos (CAMPOS; TURATO,
2009).
Vale enfatizar que, quando trabalhamos clinicamente, somos engajados em uma
mistura de vivências, internas e externas (HEWISON, 2006). Sabemos que, mesmo tentando
tornar compreensível o que foi anotado, arranjamos inconscientemente nosso material
coletado, reorganizando-o, esquecendo ou deformando certos elementos.
A análise das entrevistas ocorreu por meio da leitura e re-leitura flutuantes
(FONTANELA; CAMPOS; TURATO, 2006) do material transcrito. Sem privilegiar nenhum
dos elementos discursivos, deixamos a mente livre, para que a atividade inconsciente atuasse
(CAMPOS; TURATO, 2009) e, em etapa posterior, aconteceu a escolha de temas por
relevância. Assim, visando a dar ordenamento às ideias, a análise de dados foi conduzida a
partir de tópicos emergentes, com a categorização de elementos que se destacaram nas
narrativas, constituindo material consistente para maior aprofundamento do assunto. Partindo
do conteúdo manifesto (explícito), pudemos chegar ao latente (implícito) da fala do sujeito,
buscando novas vias de indagação.
O ambiente de empatia que o pesquisador busca, em sua relação com os
participantes, e a transferência positiva (FONTANELA; CAMPOS; TURATO, 2006)
conferem validade à entrevista não-dirigida, pois tanto um quanto outro colaboram para se
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atingir os objetivos da pesquisa. Esses aspectos são importantes, já que se trabalhou em uma
situação específica da vida do casal. Acrescentamos, ainda, que foi analisada a atitude
contratransferencial, conforme definida por Fontanela, Campos e Turato (2006), sendo um
deslocamento involuntário dos sentimentos do entrevistador aos entrevistados, utilizada como
elemento de auto-observação na dinâmica da entrevista.
Servimo-nos de um instrumento interativo complexo, para coleta de dados, que
objetivou explorar aquela problemática. Para conduzir a lapidação do material coletado,
realizou-se uma categorização dos conteúdos que sobressaíram das narrativas dos
entrevistados, conforme é feito na análise de conteúdo. Chegou-se a três dimensões de
análise, discutidas a seguir, em conjunto com as teorizações já existentes. Realizou-se uma
confrontação com a literatura científica da área, alicerçando a análise dos dados, no suporte
teórico para a construção de um conhecimento complementar.
Adotamos como referencial teórico, ao longo de todo o trabalho, a influência do
pensamento psicanalítico e do raciocínio compreensivo de autores como Winnicott, Frances
Tustin, Anne Alvarez, dentre outros, e a contribuição do estudo sobre atendimento de casais e
família (EIGUER, 1998; GOMES, 2007; GOMES, 2008). Essa verificação pressupôs a
análise da transcrição do material coletado, categorizando conteúdos significativos (TRINCA,
1999), conforme mencionado. Procedeu-se à interpretação das relações de significado dos
fenômenos, tomando a teoria psicanalítica como referência sobre o que ocorreu nesse setting
particular. Apresentamos os resultados integrados na discussão, categorizando-os e
interpretando-os, simultaneamente.
Tomamos três eixos norteadores para a análise do material, de acordo com os
objetivos estabelecidos: a parentalidade e o lugar da criança na família; a interface entre a
parentalidade e a conjugalidade; o enquadre da entrevista como espaço de holding.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram cinco os casais participantes deste estudo que preencheram os critérios de
inclusão. Todos estavam vinculados à mesma instituição de atendimento especializado no
tratamento de pacientes autistas e eram pais de crianças recentemente diagnosticadas. Ambos
os membros do casal participaram de todas as entrevistas.

Tabela 1 - Distribuição dos casais entrevistados, número de filhos do casal, sexo e idade da
criança autista, tempo da criança na instituição de pais e participação da criança em escola
regular7
Casais

Número

entrevistados

de filhos

Sexo

Idade
(em anos)

do casal

Tempo
na instituição

Escola
regular

(em dias)

(frequência)

1) João e Virgínia

1

masc.

4

30

sim

2) Miro e Laura

2

masc.

7

90

sim

3) Henrique e Emília

1

masc.

6

60

sim

4) Douglas e Antônia

2

fem.

8

1

sim

5) Clóvis e Anita

2

fem.

3

7

sim

De acordo com a Tabela 1, observamos que dois casais tinham apenas um filho e
três casais tinham outra criança, além daquela autista. Três casais eram pais de meninos e
dois tinham meninas. Mesmo que essa amostra seja pequena, é possível notar um número
maior de meninos autistas do que de meninas, o que acompanha os dados da literatura,
segundo a qual a prevalência do autismo é quatro vezes maior em meninos do que em
meninas (RUTTER, 1985; WING, 1981).
7

Os nomes que aparecem nesta tese são fictícios, a fim de garantir o anonimato dos casais participantes.

74

A idade das crianças em que foi realizado o diagnóstico variou entre três e oito anos.
Embora saibamos que mais importante do que fechar um diagnóstico é disponibilizar formas
de tratamento para a criança com dificuldades, é válido mencionar que têm sido cada vez
mais frequentes os diagnósticos de autismo em crianças com idades entre 18 e 24 meses, ou
até mesmo mais novas.
No que concerne à questão diagnóstica, em âmbito nacional, partindo de uma
abordagem multidisciplinar psicanalítica, realiza-se atualmente a Pesquisa Multicêntrica de
Indicadores Clínicos de Risco para o Desenvolvimento Infantil (IRDI), subsidiada pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pelo Ministério da Saúde (LERNER,
2008). Esse estudo é produto da articulação do conhecimento oriundo de diferentes áreas,
como a Psicanálise, a Pediatria, a Nutrição, a Fonoaudiologia e a Psiquiatria, na “tentativa de
localizar previamente transtornos futuros” em bebês e crianças pequenas (KUPFER et al.,
2008). Nesse sentido, quanto antes diagnosticarmos tais transtornos, mais rapidamente se
pode intervir, prevenindo o agravamento de problemas. Essa investigação mencionada,
conduzida em diversos centros de pesquisa do Brasil, busca oferecer subsídios para a
elaboração de um protocolo que possa ser usado por profissionais das áreas da saúde e
educação, que atendem a crianças de zero a 18 meses de vida.
No caso do autismo infantil, mesmo uma criança bem pequena pode ser avaliada
para identificação de sintomas. Os indicadores para o desenvolvimento baseiam-se em quatro
eixos: a suposição de sujeito, o estabelecimento da demanda, a alternância presença-ausência
e a função paterna (KUPFER et al., 2008). A pesquisa mencionada acima auxiliará os
profissionais, diretamente ligados ao atendimento de crianças, na realização de observações
valiosas em torno do relacionamento mãe-bebê, favorecendo a rapidez e a clarificação do
diagnóstico. No Brasil, muitas crianças ainda permanecem sem uma definição sobre o
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problema até os 6-7 anos ou mais (SILVA; MULICK, 2009). Estima-se que o diagnóstico
dos transtornos do desenvolvimento, dentre os quais o autismo, possa auxiliar os pais na
busca de tratamentos e na compreensão dos problemas do filho.
Na instituição contatada, assim que estabelecido um diagnóstico ou uma hipótese
diagnóstica, procedia-se ao encaminhamento para o início das atividades nesse local. Sendo
assim, entrevistamos casais cujo(a) filho(a) começou as atividades na instituição, num
intervalo de tempo de um a 90 dias (Tabela 1). Na Tabela 1, chama a atenção o dado
referente ao casal cuja filha tinha acabado de principiar as atividades institucionais. Acreditase que a consulta por esse casal foi fundamental para acolhê-lo, na tensão vivenciada nesse
dia e explicitada de forma verbal e não-verbal, durante o encontro. Através de ligação
telefônica, a mãe solicitou ao pesquisador a entrevista para esse mesmo dia. Alegou que o
marido estaria de folga, o que facilitaria sua participação na entrevista. Contudo, a ansiedade
e o medo vividos naquele momento podem igualmente ter colaborado, inconscientemente,
para a solicitação desse casal.
Todas as crianças frequentavam escola regular em período oposto àquele no qual
realizavam as atividades da instituição. Foi possível certa uniformidade da amostra
representativa de casais, pais de crianças autistas, que obtiveram o diagnóstico e buscaram
uma forma de tratamento para o filho – o atendimento institucional.

1. Participantes e ambiente da entrevista

Realizamos oito entrevistas clínicas não-dirigidas (Tabela 2) que, em conjunto com
as observações não verbais registradas e os dados dos prontuários, com informações das
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crianças e das famílias, constituem o material examinado na presente tese. Em apenas um
caso não foi possível que a coleta de dados ocorresse na instituição, por ser feriado no dia
acordado para a entrevista. Foi sugerido um local alternativo, uma sala de consultório de
Psicologia, localizada nas imediações da instituição. O procedimento adotado, no decorrer da
entrevista, foi o mesmo.
As demais entrevistas aconteceram em duas salas da instituição, conforme
disponibilidade no dia agendado. O pesquisador encontrava os pais na recepção e, juntos,
dirigiam-se àquela que estivesse desocupada, conforme orientação da coordenadora
pedagógica. A primeira localizava-se no subsolo da instituição e era utilizada para aulas de
música; continha um piano e três cadeiras, além de uma televisão e um armário. A segunda
sala era ocupada, em outros momentos, pelo psiquiatra e pela assistente social; havia uma
mesa e três cadeiras, uma maca, um computador e um armário. Para chegar à primeira sala,
era necessário adentrar a instituição, atravessando o refeitório dos pacientes e a cozinha,
descer uma escada, passando em frente à oficina de artesanato e à lavanderia. O acesso à
segunda sala era mais simples, ao lado da recepção, logo na entrada da instituição.
A única exceção a essa regra, conforme já aqui explicitado, envolveu o casal 3, cuja
primeira entrevista foi efetuada em uma sala de consultório próximo à instituição. Nessa sala,
havia três cadeiras e um divã. Devemos acrescentar, além disso, que esse casal levou o filho
no dia da primeira entrevista. Alegaram que não havia quem cuidasse da criança, ainda que
tenham sido explicitadas as condições do encontro. Procedeu-se à entrevista, pois se observou
a ansiedade do casal para falar com o pesquisador. Cuidamos que o foco da conversa fosse a
relação parental e conjugal. Centralizamos a análise dos resultados naqueles aspectos
significativos relacionados à temática da tese, que serão detalhados adiante.
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Tabela 2 - Distribuição dos casais entrevistados, entrevistas ocorridas na instituição,
entrevistas ocorridas fora da instituição e número total de entrevistas com cada casal
Casais

Entrevista

entrevistados

na associação

Entrevista
fora da associação
(sala de consultório)

Número total
de entrevistas
com o casal

1) João e Virgínia

3

0

3

2) Miro e Laura

1

0

1

3) Henrique e Emília

1

1

2

4) Douglas e Antônia

1

0

1

5) Clóvis e Anita

1

0

1

Número

7

1

8

total de entrevistas

De maneira geral, os encontros não tiveram atrasos, começando no horário acordado,
com duração média de sessenta minutos cada, com a presença do casal, todo o tempo. Com os
cinco casais, foi a mulher quem respondeu ao chamado do pesquisador e com quem foi
combinado o agendamento da entrevista.

1.1 Levantamento dos prontuários das crianças

Casal 1: João e Virgínia

O filho do casal 1 tinha cinco anos de idade e fora diagnosticado com TGD e
comportamentos autistas. Tinha começado as atividades na instituição havia cerca de trinta
dias (Tabela 1), razão pela qual encontramos poucas informações no prontuário. Havia
relatórios de várias especialidades médicas e exames realizados. O menino frequentava a pré-
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escola regularmente e comparecia à instituição especializada duas vezes por semana. Fazia
uso de medicamento antipsicótico. Na casa da família, moravam o menino e seus pais.
O encaminhamento da escola dizia tratar-se de uma criança alegre, que explorava o
ambiente, mas que necessitava de cobrança da professora. Possuía alguma independência no
uso do banheiro, em beber água, lanchar, escovar os dentes, organizar objetos na lancheira, o
que representa um dado positivo, se compararmos com a informação de que somente um terço
das crianças autistas pode atingir algum grau de independência pessoal e de autossuficiência
(KLIN, 2006).
Um psiquiatra particular diagnosticou autismo infantil e indicou psicoterapia
individual e acompanhamento familiar. Um profissional consultado pela família realizou uma
avaliação psicológica, salientando melhora no envolvimento afetivo, estabelecimento de
vínculos, humor mais estável e interesse maior em interagir, nas brincadeiras e com os
objetos, após algumas sessões de terapia.
A fonoaudióloga da instituição especializada observou que o menino era hiperativo,
não se sentava para realizar atividades, era tímido e calado, mas tinha boa compreensão. Para
a mãe, a prioridade do tratamento do filho deveria ser a alfabetização, evidenciando que a
preocupação materna estava ligada a questões que envolviam a aprendizagem pedagógica e a
adaptação ao universo escolar, o que o aproximava da imagem de criança “normal”.
Segundo relato da mãe, a gravidez fora planejada, sem intercorrências, mas ela
enjoou e vomitou muito; o parto foi por cesárea. Nos primeiros anos de vida, o menino foi
hospitalizado, com meningite viral. Podemos observar que essa criança era frágil desde muito
pequena, quando uma doença grave se instalou. Isso pode ter despertado preocupações
intensas nos pais, nessa fase.
Aos 12 meses, iniciou balbucio, as primeiras palavras foram mamãe... papai. O casal
percebeu alguma diferença no desenvolvimento do menino, por volta dos dois anos de idade,
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pela ausência da fala. Ele rangia os dentes, quando dormia, ligava-se a objetos estranhos,
como os rótulos de uma propaganda de cerveja. Quando ansioso ou contrariado, tinha
comportamentos como segurar o pênis e morder o lábio. Chamava sua atenção a máquina de
lavar roupa, pois parecia ficar fixado, fitando seu movimento. Notamos, desse modo, que
desde cedo esse filho trazia preocupações aos pais, primeiro pela meningite e, posteriormente,
por apresentar certos comportamentos estranhos, os quais foram compreendidos pelos pais
como anormais.
No que se refere aos antecedentes familiares, o menino tinha um tio com retardo
mental leve e um primo com esquizofrenia. João, seu pai, teve dificuldade de fala na infância,
superada aos três anos de idade. Tinha manias, como a de usar sempre a mesma roupa. João
permaneceu muito tímido, mesmo quando adulto.
A família mudou-se várias vezes de cidade, em função do trabalho do pai.

Casal 2: Miro e Laura

O filho do casal 2 tinha sete anos de idade e começou suas atividades na instituição
especializada havia cerca de três meses (Tabela 1), após avaliação diagnóstica com resultado
de TGD e com comportamentos autistas. Frequentava uma escola municipal regularmente e
comparecia à instituição, duas vezes por semana. Não utilizava medicação psiquiátrica.
Morava com os pais e com a irmã mais velha de 15 anos.
Laura (a mãe) engravidou da criança autista após três meses da morte de um filho
mais velho. De acordo com dados do prontuário, ela afirmou que tinha ficado deprimida, na
época. No primeiro ultrassom realizado durante o período gestacional, o resultado indicava
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menina, mas no exame seguinte confirmou-se que era um menino. O filho autista nasceu de
cesárea, a mãe não teve dilatação, fez laqueadura. Laura amamentou o filho por um tempo
longo, até os dois anos e meio. Isso nos faz pensar na dificuldade de a mãe se desprender
dessa criança, após a perda da anterior.
Os pais perceberam que o menino era diferente, quando ele tinha um ano, já que não
respondia aos estímulos ambientais, como se esperava, não falava muito, não interagia com as
pessoas, tinha ecolalia. Passou por avaliações com pediatra, psicólogo, psiquiatra e
neurologista. Os médicos mencionavam um atraso na fala e hiperatividade. Tomou
medicamento para inquietação, durante um mês, mas o uso foi suspenso pelo pediatra, devido
à sonolência da criança.
Segundo a mãe, o filho era mimado. Salientava, no entanto, que ele atendia às
ordens, principalmente do pai. O menino podia ler palavras, escrever o próprio nome,
demonstrando interesse nessas atividades. Gostava também de montar e desmontar
brinquedos. Esses dados, assim como aqueles do filho de João e Virgínia (casal 1),
demonstram que essas crianças possuíam um nível menor de dependência do outro. O filho de
Miro e Laura desenvolveu habilidades que lhe possibilitavam realizar leituras. Ele sabia usar
os talheres, mas era a mãe quem lhe dava comida. Além disso, não se trocava nem tomava
banho sozinho, o que pode revelar que existia uma dificuldade, nesse contexto, em deixar a
criança crescer e realizar mais atividades, independentemente. O menino mostrava que tinha
competência motora para tomar o banho ou comer sozinho.
Desde que começou a frequentar a escola, a mãe percebeu uma diminuição da
inquietação. Gostava de assistir a desenhos e outros programas, na televisão, de brincar com
água e com o celular. Tinha medo de escuro, de cachorro, de fogos de artifício. Gostava de
receber carinho.
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Na família, havia uma tia-avó com síndrome de Down e primos de terceiro grau com
metade do cérebro paralisado (fala de Laura, na anamnese realizada pelo psiquiatra).

Casal 3: Henrique e Emília

O filho do casal 3 tinha seis anos de idade e entrou na instituição especializada havia
cerca de dois meses (Tabela 1). Seu diagnóstico era de TGD, com espectro autista.
Frequentava a pré-escola municipal regular e comparecia à instituição duas vezes por semana.
Estava em fase de mudança da medicação antipsicótica.
Durante a anamnese com o psiquiatra, Emília relatou que, na gestação da criança,
teve hipotireoidismo. A gravidez foi planejada, a criança nasceu com pouco menos de três
quilos, de cesárea, pois ela não tinha dilatação. Ela o amamentou até os três anos de idade.
Assim como Laura, esse tempo de amamentar o filho se estendeu. Para termos uma referência
de como esse evento acontece nas famílias brasileiras, nas capitais, a média de amamentação
é de 10 meses (BUENO; TERUYA, 2004). Sabemos que o desmame é parte do processo de
crescimento da criança e do amadurecimento da mãe (PDRYOR, 1981). Podemos conjecturar
que essa separação entre mãe e criança, no processo de amamentação, foi tardia.
O menino começou a andar aos 11 meses. Falou mamãe, aos oito meses. Os pais
perceberam que ele era diferente, aos quatro anos de idade, quando foi para a escola. Dizia
somente frases curtas, palavras isoladas, mas compreendia quando o chamavam pelo nome.
Na pré-escola, não conseguia acompanhar o aprendizado das outras crianças.
Interagia pouco com os pares, evitava o contato visual, isolava-se. Gostava de quebrar
brinquedos, de olhar o ventilador ligado, girando. Balançava as mãos, quando excitado, era
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elétrico. Tinha controle de esfíncter e independência para o banho, vestia-se, alimentava-se.
Antes de entrar na instituição, tinha feito terapia ocupacional e tratamento fonoaudiológico.

Casal 4: Douglas e Antônia

A filha do casal 4 tinha oito anos de idade e começara a frequentar a instituição
naquele mesmo dia da entrevista com os pais. O encontro tinha sido sugerido pela mãe. Havia
poucas informações no prontuário. O diagnóstico era de TGD, com comportamentos autistas.
A criança havia feito tratamento fonoaudiológico, durante dois anos, em um hospital
público da região, o mesmo que a encaminhou para essa instituição, fornecendo os dados que
se seguem: a menina utilizava aparelho de amplificação sonora, em um dos ouvidos,
enquanto, no outro, constatara-se completa perda auditiva; realizava algumas vocalizações e
reagia apenas a sons de forte intensidade; possuía balanceio do corpo, não mantinha contato
visual; era agitada, não permanecia sentada; quando desejava algo, conduzia uma pessoa até o
objeto desejado. Além disso, não estabelecia vínculo com terapeutas.
Dados adicionais da instituição indicavam que a menina andou com um ano e sete
meses de idade. Começou a balbuciar aos seis anos. Desde os quatro anos de idade,
frequentava escola. Tinha controle de esfíncter e alimentava-se sozinha. Chupava dedo e tinha
comportamentos heteroagressivos. Utilizava medicação antipsicótica.
Além do prejuízo auditivo, usava óculos para miopia, fez cirurgia de adenoide e tinha
rinite alérgica. A mãe teve rubéola durante a gestação, o que pode ter afetado o
desenvolvimento da criança. Quanto a antecedentes familiares, um tio paterno havia ficado
deficiente após uma febre. A menina tinha uma irmã de nove anos.
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Destacamos a história dessa menina, cujo desenvolvimento foi amplamente afetado,
não só pelo autismo, mas por problemas de saúde e outras deficiências, as quais foram se
instalando fisicamente.

Casal 5: Clóvis e Anita

A filha do casal 5 tinha três anos de idade e iniciara as atividades na instituição havia
cerca de uma semana. Desse modo, foram encontradas poucas informações em seu prontuário.
O diagnóstico realizado na instituição especializada foi de TGD, com características
autísticas. A menina foi encaminhada após avaliação por uma instituição de atendimento a
deficientes, do mesmo município. A queixa era de isolamento social, dificuldade de fixar o
olhar, gritos, estereotipias motoras, agitação, sem ecolalias.
Sobre a gestação, os pais informaram que a criança foi planejada, a mãe passou bem
durante a gravidez, o parto foi normal. Até um ano e meio de idade, a menina não apresentava
problemas, mas, a partir dessa idade, teve uma regressão na fala e começou a isolar-se.
Conforme dados do prontuário, de forma imprecisa, na entrevista com a psicopedagoga da
instituição, o casal relatou a percepção de diferenças no comportamento da menina, quando
ela tinha dois anos e dois meses e, aos poucos, parou de falar.
A menina permanecia duas horas diárias em uma escola municipal e passou a
frequentar a instituição em dois dias na semana.
Acrescentamos que o pai tinha um filho adolescente de um casamento anterior. Na
casa, moravam o casal com suas duas filhas, uma de oito anos e a menina autista.
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2 Temas destacados

Após conhecer um pouco das famílias, por intermédio das informações que
constavam nos prontuários, tratamos agora do material clínico obtido durante as entrevistas
propriamente ditas. Assim, nossa coleta de dados propiciou a obtenção de uma série de
informações, que propiciaram a construção de determinadas teorizações sobre o assunto. O
primeiro tema abordado nessa análise refere-se à relação parental e o lugar ocupado pela
criança, na dinâmica familiar. O segundo tema contemplado relaciona-se à interface dessa
relação parental com a conjugalidade dos casais participantes. O terceiro tema considerado diz
respeito ao espaço da entrevista como um lugar de exploração de pensamentos e ideias,
interrogando-nos sobre a possibilidade de tornar-se um espaço de holding aos pais, diante da
experiência de sofrimento vivenciada.

2.1 Parentalidade e o lugar da criança na família

É um eixo norteador de nossa análise a compreensão sobre a relação parental
estabelecida com a criança autista, isto é, a construção desse vínculo de filiação, o cotidiano
com a criança, os medos, os sentimentos e as idealizações que envolvem o exercício dos
papéis de pai e mãe. Buscamos conhecer o lugar que essa criança ocupa, dentro da família: o
filho pensado pelos pais como alguém com possibilidade de desenvolver habilidades e certa
independência; ou a criança “doente”, sem expectativas, que precisa ser apenas amparada e
protegida. Trata-se de um tópico que explora a maneira como cada um dos pais desempenha
seu papel como pai/mãe, as medidas defensivas (atitudes tomadas frente aos comportamentos
sintomáticos do filho), a compreensão das necessidades da criança, com possibilidades
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criativas de lidar com o filho e a não culpa pelo autismo, ou a insatisfação, quando a família
não se desenvolve emocionalmente, nem promove o potencial da criança, fixada muitas vezes
na culpa pela condição do filho.

2.1.1 O percurso da família

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. […]8

Ainda que não houvesse um questionamento específico, por parte da pesquisadora,
referente à história do desenvolvimento da criança, todos os casais, em algum momento da
entrevista, relataram a trajetória percorrida na busca de alívio para suas dúvidas relacionadas à
descoberta do problema da criança:

Já fazia cinco anos que eu estava atrás de médico e ninguém me
falava nada... agora que me falaram o que ele tinha que é um
pouquinho de autismo (Laura, casal 2)

Ele começou a fazer um monte de exames... fez exame neurológico,
não deu nada... fez aquele exame de audição, não deu nada... fez um
montão de exames... fez o da genética de cariótipo, não deu nada [...]

8

Amanhã, desde a alvorada, quando clarear o campo,/ Eu partirei. Você vê, eu sei que você me espera./ Eu irei
pela floresta, eu irei pela montanha./ Eu não posso ficar longe de você muito tempo./ Eu caminharei, os olhos
fixos em meus pensamentos,/ Sem ver nada, sem ouvir nenhum barulho,/ Só, desconhecido, as costas curvadas,
as mãos cruzadas,/ Triste, e o dia para mim será como a noite. [...] (HUGO, Victor (1802-1885). Demain, dès
l‟aube… (escrito em 1846). Les Contemplations, 1856 (tradução nossa).
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faz dois anos que a gente corre... eu nem vi passar esses dois anos,
pra te falar a verdade (Emília, casal 3)

A busca pelo entendimento ou definição do problema da criança foi caracterizada
como um caminho árduo, ao longo do qual poucos profissionais chegavam a um
posicionamento comum, a respeito da condição da criança, aumentando as indagações dos
pais. Percebemos a aflição dos pais, ao procurar essas respostas. A investigação se deu em
vários âmbitos e mobilizou todo o tempo dos pais. Sempre que um novo exame era realizado,
havia uma expectativa em torno do resultado. Uma situação de desgaste se instalava, quando
os exames não traziam confirmações.
Salientamos que, no caso dos filhos de nossos participantes, conforme enfatizado por
eles mesmos, dos exames realizados até o momento de nossa coleta de dados, os resultados
não tinham sido conclusivos para nenhum quadro. Ainda assim, sabemos que se tratava de
uma situação especial, que poderia ser vivenciada pela família como traumatizante. Quando
um acontecimento traumático intenso ocorre, em determinado momento, como afirma
Granjon (2000), isso marca a vida da família. Foram cicatrizes que assinalaram a história
familiar, que diziam respeito à problemática do filho.
Os casais relataram que a espera pelo agendamento das consultas e a demora por
encontrar um conforto foram vividos com sofrimento. A ausência de informações e os vários
exames exigiram deles um nível de tolerância ao desconhecido. Era necessário suportar as
incertezas, porque não obtinham respostas e não podiam planejar alternativas para lidar com
isso. As narrativas impregnadas de palavras como nada, não, não sabia o que ele tinha, não
deu em nada remetem nosso olhar ao conteúdo depressivo do discurso, traduzindo o negativo
e a falta de perspectiva que os assombrava:
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Foi na fono... foi num médico... foi no outro e nada... só agora que
foram me falar (Laura, casal 2)

Nós passamos um período muito difícil, porque a gente não sabia o
que ele tinha... a gente foi em um monte de médicos... ele fez um
monte de exames... já faz uns dois anos que nós estamos nessa
correria (Emília, casal 3)

Lá no hospital eles achavam que ela era síndrome de Down... aí eles
fizeram exame e tudo... mas o resultado deu que não era, não
(Antônia, casal 4)

Em alguns casos, essa peregrinação em busca do diagnóstico teve um período
variável de meses a anos, como referido por Laura (casal 2). Mesmo com o avanço dos
estudos na área do autismo, a filha do casal 4 foi diagnosticada apenas aos oito anos
(conforme dado já evidenciado na Tabela 1). Durante essa etapa diagnóstica, os pais
enfatizaram as inúmeras passagens pelos consultórios e hospitais. Continuavam na sua
correria, visto que ainda não tinha sido possível nomear o problema da criança e,
consequentemente, não poderia existir um lugar de tratamento para algo que não se conhecia.
Esse fator foi uníssono, em todos os casos.
É coerente pensarmos que os pais precisavam de profissionais sensíveis que
pudessem escutá-los. Laura (casal 2) citou as diversas especialidades consultadas, enquanto
Emília (casal 3) confessou que não conseguia quantificar as vezes nas quais acompanhou o
filho, na investigação da origem do problema, sem respostas satisfatórias. Antônia, por sua
vez, falou de uma suspeita diagnóstica que não foi confirmada.
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Enquanto houve essa procura por uma explicação que pudesse aliviar seu sofrimento,
Laura (casal 2) e Anita (casal 5) mostraram-se descontentes com a postura de alguns
profissionais. À primeira, uma médica sugeriu que a “inabilidade” do casal na relação com o
filho poderia provocar os sintomas da criança, o que pode ter incitado a culpa de Laura, além
de ela ter-se sentido desvalorizada, em toda a sua procura em direção ao diagnóstico do filho:

Teve uma médica que falou pra mim que ele precisava entrar numa
escola de estado pra ele aprender a se defender... aprender a apanhar e
a bater, porque ele estava muito mimado [...] quem falar que ele é
assim por falta de procura é mentira (Laura, casal 2)

Por sua vez, Anita ficou contrariada com o psiquiatra que diagnosticou sua filha, sem
que observasse a menina, sem que atentasse para sua individualidade:

Ele (psiquiatra) falou que já conhecia essas crianças... sabia como
era... tinha muita experiência... não precisaria vê-la (Anita, casal 5)

A atenção do médico solicitada por Anita poderia ter facilitado a assimilação do
diagnóstico pelos pais e o acesso a informações mais completas e cuidadosas. Essa atitude do
profissional, aliada ao momento de fragilidade vivenciado pelo casal, pode causar-lhes um
retraimento, reforçando a culpabilização pela condição da criança. Um trabalho baseado no
aspecto punitivo não poderia ajudá-los a encontrar saídas criativas, no sentido de ajudar o
filho. Sabemos que se procura estimular a responsabilização dos pais por seus filhos, para que
abandonem a posição de culpa (KUPFER, 1997), não sendo necessário aconselhar nem dar
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receitas, mas facilitar a emergência de aspectos saudáveis, os quais possam contribuir para
lidar com a realidade e auxiliar a criança.
No caminho das incertezas, chegou-se ao diagnóstico que provocou um impacto na
vida dos pais, o que foi corroborado por estudo anterior (FAVERO, 2005):

Pra gente não é fácil entender tudo isso que está acontecendo... não é
fácil mesmo (Emília, casal 3)

A gente faz uma ideia das coisas... de como elas vão ser e de repente
não é nada disso... o que você pensou não é o que aconteceu
(Henrique, casal 3)

Nas palavras de Emília e Henrique (casal 3), reconhecemos a decepção ao se
defrontar com uma vivência distante da esperada, que não fazia parte dos sonhos do casal,
nem do que tinham idealizado em suas vidas. Além do impacto inicial do diagnóstico, o
cotidiano mostrava as dificuldades a serem enfrentadas, as quais representavam a realidade
daquela fase da criança. Segundo Reid (1999), cada família, em algum grau, sofre de um
estresse pós-traumático depois de ser notificada do autismo da criança, como podemos
identificar nos casos relacionados nesta tese. Os dados do prontuário informavam que o filho
desse casal era uma criança que quebrava brinquedos e outros objetos da casa, sendo tomado
como destrutivo. Quebrava, assim, a continuidade da família, interrompendo as aspirações do
casal de um devir otimista, esperançoso, de planejamento futuro. Certamente, esperavam, com
a resposta diagnóstica, encontrar uma solução efetiva e breve, o que não acontece com as
famílias de crianças autistas, devido à cronicidade do quadro.
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No entanto, João relatou uma experiência singular que sucedeu o processo
diagnóstico:
Depois de tudo isso... chegou um dia que uma psiquiatra falou que ele
tinha autismo... e parece que isso tirou um peso das nossas costas,
porque a gente não sabia o que ele tinha... era pior não saber o que
ele tinha (João, casal 1)

A nomeação do diagnóstico parece ter atenuado a angústia do irrepresentável, vivida
por João e, possivelmente, experimentada igualmente por outros casais. Sendo assim, a
nomeação do quadro retratou um aspecto positivo para o pai, pois aliviou sua culpa pela
condição da criança, que seria o peso em suas costas, um fardo a carregar.
Caminhando no sentido da informação do diagnóstico e refletindo sobre esse dado
focalizado por João, notamos também que a ausência de respostas trazia ansiedade aos pais.
Segundo Chamak (2008), a adoção de uma classificação internacional, com um critério amplo
de diagnóstico do autismo na categoria dos TGDs, que fundamenta a nomeação do transtorno
da criança, tem permitido aos pais dar um nome a algo inexplicável, bem como contribui para
o encontro de famílias e para o fornecimento de ajuda, no que se refere a serviços sociais e
escolas especiais. A autora efetivou uma análise dos movimentos sociais empreendidos por
associações francesas e organizações internacionais, relacionados a indivíduos autistas.
Por outro lado, Grangeat (2002) afirma que, quando uma deficiência é revelada à
família, podemos compará-la a uma fratura na construção da filiação. Dois caminhos
diferentes podem ser tomados: os pais podem ficar decepcionados com a criança estranha; ou
podem negar a realidade, idealizando-se e ainda idealizando a criança deficiente.
Consideramos, ainda, que essa nomeação pode também produzir uma defesa em cada um dos
pais, por meio da negação, no caso de ser empregada por eles como um alívio, a fim de não
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mais pensar nos problemas do filho. Não existe vantagem nesse mecanismo, porque ele pode
livrá-los de uma responsabilização pelo seu tratamento, evitando que participem ativamente
no processo de retomada de confiança, no desenvolvimento da criança.
Apesar de se defrontar com a nomeação do autismo, Anita e Clóvis (casal 5)
manifestaram abertamente, durante a entrevista, as várias dúvidas que os acometiam e que
ainda não tinham sido sanadas, o que para eles adquiria um caráter traumático:

A gente nem sabe direito o que ela tem... falam que é autista e não é...
que tem sintoma de autismo... mas não confirmam... a gente fica numa
confusão com isso (Anita, casal 5)

O outro doutor (psiquiatra) mostrou pra gente as características
dela... aquelas quatorze que eram do quadro do autismo e ela se
encaixava em sete delas (Clóvis, casal 5)

Se não sabe o que ela tem... como vai dar tanto remédio? [...] acho
que não vai fazer bem pra ela ficar só dormindo [...] é que as pessoas
perguntam o que ela tem... acham que a gente não ensina (Anita,
casal 5)

O pesquisador percebeu o desespero dos pais, sentindo-se também angustiado pelas
inúmeras interrogações às quais era submetido. De certa maneira, os pais questionavam-se,
porém, pediam também para o pesquisador uma explicação. Isso provocava um sentimento
de impotência contratransferencialmente, que poderia ser semelhante àquele sentido pelos
próprios pais.
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Como salientado anteriormente, os casais podem experimentar uma sensação de
alívio, quando se encontra um nome e uma explicação para fornecer, quando as pessoas
perguntam o que ela tem, como relatou Anita. Os pais sentem-se pressionados, quando os
parentes, educadores, profissionais da saúde sugerem que o filho tem problemas, porque os
pais não ensinam. É como se a criança estivesse privada de uma boa educação, não
proporcionada pelos pais. Segundo declaração dos casais, as pessoas do entorno os
interrogavam sobre a criação dos filhos. Anita se sentia avaliada, no seu desempenho
materno, de sorte que, diante das perguntas, também se perguntava sobre a forma como
cuidava de sua filha, se estaria correta ou não, se isso seria o fator causador do problema da
menina. Estando fragilizada e com a autoestima baixa, certamente concluiria que não fez algo
coerente.
No caso de Anita e Clóvis (casal 5), não somente precisavam lidar com o
diagnóstico da criança e com a sua entrada, em uma instituição para crianças autistas, mas
também havia a necessidade de decidir sobre aceitar ou não a medicação prescrita para ela.
Um novo assunto estava em pauta, na família e nas incertezas dos pais que não conseguiam
confiar na equipe institucional. Existiu uma avalanche, vivida inicialmente, referente a toda a
busca diagnóstica e à entrada da criança em um instituição especializada. Posteriormente,
veio à tona grande ansiedade, que acompanhava essa “liberdade de escolha” dos pais.
Segundo Klein e Slomkowski (1993), algumas medicações oferecem marcada
melhora, na agitação psicomotora e nos comportamentos aparentemente descontrolados de
crianças autistas. Tais medicações não revertem a falta de respostas sociais e de comunicação,
todavia, podem facilitar a permanência dessas crianças em casa, sob os cuidados da família.
Para os autores desse estudo, o tratamento medicamentoso pode reduzir o quadro a um nível
que permita à criança permanecer em casa, em vez de ficar num ambiente institucional, o que
é questionável do nosso ponto de vista. Afinal, a criança e os pais podem ser ajudados pelo
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tratamento institucional, como veremos adiante, nesta tese, além de se evitar um fechamento
em um microcosmo familiar que cerceia a abertura de relações com o mundo.
A presença ou ausência de linguagem, irritabilidade, idade mental, tamanho da família
e estresse familiar foram consideradas por Konstantareas, Homatidis e Cesaroni (1995) como
variáveis que poderiam estar relacionadas ao fato de os pais darem ou não medicamentos aos
filhos autistas. Fatores como o estresse familiar, a capacidade de fala da criança e a
irritabilidade foram bons discriminadores para diferenciar a opção dos pais pela medicação de
seus filhos, mas não a gravidade da sintomatologia. No estudo desses pesquisadores, as
variáveis que, provavelmente, mais predisseram a opção dos pais pela medicação
relacionaram-se à capacidade para cuidar da criança autista. A irritabilidade da criança é
conhecida pelos médicos como um fator que afeta diretamente a capacidade parental para
estimular e cuidar da criança, como é o caso do filho de Emília e Henrique (casal 3), que
passava pelo período de mudança de medicação, conforme dado do prontuário.
Ainda que o diagnóstico estivesse fechado, em alguns casos, essa informação não foi
suficiente para atenuar o sofrimento dos pais que precisavam encarar as poucas ofertas de
tratamento para o filho. Havia incertezas a respeito do que a posse dessa informação
significava, do que deveria ser feito em seguida e se haveria uma solução, uma cura. O
tratamento institucional e medicamentoso foram os caminhos tomados. Algumas crianças
tinham passado por outros tratamentos, como o fonoaudiológico, a terapia ocupacional, a
psicoterapia, anteriormente, fora do contexto da instituição especializada, conforme
informações acessadas nos prontuários.
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2.1.2 Recursos possíveis

[…] Elle s‟est demandé alors si elle m‟aimait et moi, je ne
pouvais rien savoir sur ce point. Après un autre moment de
silence, elle a murmuré que j‟étais bizarre, qu‟elle m‟aimait
sans doute à cause de cela mais que peut-être un jour je la
dégoûterais pour les mêmes raisons. Comme je me taisais,
n‟ayant rien à ajouter, elle m‟a pris le bras en souriant et elle a
déclaré qu‟elle voulait se marier avec moi. […] 9

Os profissionais da área da saúde, de uma forma geral, podem não estar preparados
para receber esses pais e seu desespero. A partir dos relatos, abre-se um debate entre, de um
lado, o possível despreparo dos profissionais da saúde envolvidos e, do outro, as eventuais
resistências dos casais à escuta das informações advindas desses mesmos profissionais.
A equipe de saúde solicita diversos exames necessários para confirmar ou refutar
hipóteses, quando se defronta com um desvio no desenvolvimento. Afinal, prioriza encontrar
a origem do problema e defini-lo, o que é importante para dar um norte ao caso. Apoia-se nos
sistemas norteadores de classificação de doenças, que contém a descrição dos transtornos,
buscando apreender se os sintomas apresentados pela criança correspondem aos itens
arrolados para cada quadro patológico. No entanto, é relevante olhar atentamente para a
relação afetiva estabelecida entre a criança e sua família, no caso do autismo e de outras
psicopatologias da infância. Podemos acrescentar a importância dos aspectos preventivos, da
atenção para sinais de que a relação mãe-criança não parece “suficientemente boa”, de que o
manejo não se mostra tranquilizador nem para a criança nem para os pais e que parece não
proporcionar ao bebê o cuidado necessário, como alerta Winnicott (1975[1971]). A
Psicanálise, nesse sentido, tem muito a colaborar com o trabalho desempenhado pelos

9

[...] Ela perguntou-se então se me amava e eu, eu não podia saber nada sobre isso. Depois de um outro momento
de silêncio, ela murmurou que eu era estranho, que ela me amava sem dúvida por causa disso, mas que talvez um
dia eu a decepcionaria pelas mesmas razões. Como eu me calava, não tendo nada a acrescentar, ela pegou meu
braço sorrindo e declarou que queria se casar comigo. [...] CAMUS, Albert (1913-1960). L’étranger, 1942,
tradução nossa.
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pediatras, neurologistas e psiquiatras, profissionais frequentemente consultados nos casos
dessas famílias.
A criança pode também apresentar alguma comorbidade associada ao autismo ou
alguma deficiência ou retardo intelectual, como no caso da filha do casal 4, o que pode
prejudicá-la ainda mais, no seu desenvolvimento e na comunicação com as pessoas ao seu
redor, inclusive com os pais e irmãos, dificultando o diagnóstico. Antônia (casal 4)
mencionou suas observações durante o desenvolvimento da filha:

Ela era uma menina muito chorona... não olhava nos olhos... ela
ficava olhando para o sol e a gente tentava olhar do mesmo jeito que
ela e doía o olho, sabe... eu achava estranho, mas... tanto é que ela
tem um problema de visão... ela também não olhava quando a gente
chamava... parecia surda... a gente chamava e ela não respondia... os
médicos achavam que ela tinha surdez profunda... acontece que ela
tem uma deficiência auditiva, sim, mas não é profunda não (Antônia,
casal 4)

Diante do comportamento estranho da filha, Antônia parecia ter perdido suas
referências do que deveria fazer para ajudá-la. É difícil compreender a posteriori se o fato de
sua filha se colocar daquela maneira exposta à luz representou um risco que afetou ainda mais
sua visão, ou se a criança o fazia em função de um prejuízo anterior. Precisa-se atentar para os
casos em que possa existir um prejuízo precedente, de ordem neurológica, genética, uma lesão
orgânica ou deficiência, em que a situação da criança pode despertar na mãe e nas outras
pessoas na família certa confusão. Além disso, o casal tem que lidar com a frustração
decorrente de ela não preencher os requisitos do bebê sonhado pelos pais, não sendo a criança
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fantasiada durante a gestação. É correto afirmar que jamais o “bebê imaginário” será o “bebê
real” (SOLIS-PONTON, 2004, p. 32). Todavia, quando um bebê ou uma criança pequena
revela, além disso, sinais de algum prejuízo como, por exemplo, se ela não responde
afetivamente aos cuidados da mãe, isso tende a provocar reações de estranhamento no
cuidador e nas pessoas que estão próximas, e um contrainvestimento na criança.
Retomando a proposição anterior, referente aos prejuízos no desenvolvimento
ligados ao autismo, segundo o relato de Laura e Miro (casal 2), o diagnóstico de autismo
podia ter sido confundido com o de surdez. O seu filho não respondera aos exames auditivos:

E quais foram os resultados desses exames? (Pesquisador)

Não deu nada em nenhum... às vezes, tem que anestesiar dependendo
do exame ele fica molinho... eu não gosto nem de ver... agora parece
que ele precisa fazer mais um aí... vamos ver se ele faz... mas eu nem
gosto de pensar nisso... ele fez os de audição também e não deu nada
(Laura, casal 2)

A médica colocou ele num lugar lá e deu um brinquedo pra ele... ele
ficava quietinho lá com o caminhão e nem dava bola... aí eu falei pra
ela „põe no volume mais baixo aí e pergunta pra ele se ele quer ir no
shopping‟... na hora ele olhou... aí eu falei „fala pra ele se ele quer
coca-cola‟ e na hora ele olhou de novo... eu sei, porque, quando eu
ligo o carro, lá de longe ele consegue ouvir... ele percebe que eu
liguei o carro... dá pra ver isso (Miro, casal 2)
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Dessa maneira, Miro descartou a hipótese de prejuízo auditivo do filho. Vale
mencionar que Hindley (1997) verificou, através de revisão da literatura médica, que
prejuízos auditivos parecem ocorrer mais frequentemente entre crianças autistas do que seria
esperado. O prejuízo auditivo tende a confundir o diagnóstico do autismo e vice-versa,
podendo sucessivamente direcionar a um diagnóstico tardio e a um manejo médico e
educacional inapropriados. Entretanto, podemos destacar, na narrativa de Miro, o quanto sua
observação atenta foi valiosa, durante o exame do filho. O lugar em que ele coloca o menino é
de uma criança atenta, esperta, cujo exame não estava adequado, do seu ponto de vista. Ele
mostrou sua atenção, ao compreender o funcionamento do filho, suas características e
capacidades. Estava presente e confiante na comunicação estabelecida com o menino. Laura,
por sua vez, temia que esses exames prejudicassem ainda mais a criança.
Sabe-se que a criança autista mantém uma relação particular com o mundo, utiliza
defesas arcaicas, fecha-se, não está integrada, a ponto de distinguir entre o eu e o não-eu.
Encontra-se indiferenciada com o mundo, isto é, não há mundo interno e externo. De acordo
com o relato acima, notamos que alguns instrumentos podem não estar adaptados para
avaliações de crianças autistas ou crianças que tenham características autísticas, o que
representa um desafio para as disciplinas que avaliam e tratam crianças em idade infantil.
Ademais, é preciso que o profissional esteja sensível a tais detalhes, para não
interpretar erroneamente o silêncio da criança ou sua falta de reação aos estímulos. Nesse
sentido, ter disponível um protocolo de atendimento capaz de alertar os profissionais da área
da saúde para indicadores de desenvolvimento (KUPFER et al., 2008), os quais incluam itens
direcionados à observação do relacionamento afetivo, pode auxiliar a equipe na identificação
desses casos e prevenir resultados dúbios.
Além das informações oferecidas pelos profissionais da área da saúde e dos
educadores, foram mencionadas outras fontes de conhecimento que auxiliaram os pais na
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identificação dos problemas da criança, conforme citado por Antônia (casal 4) e Virgínia
(casal 1):

Ela sempre foi inquieta... mexia em tudo... aí um dia meu marido viu
na TV um negócio de autismo e foi vendo que a (filha autista) tinha
muita coisa parecida com aquilo que ele estava vendo... foi ele que
viu isso primeiro, na televisão... e aí eu comecei a falar para os
médicos do que ele viu e que a gente também via nela... mas ninguém
falava que ela era autista... não falavam (Antônia, casal 4)

Eu faço sempre o possível pra ler muito... eu entro na internet... me
interesso, sempre que tem alguma coisa sobre autismo eu leio...
sempre tem alguma coisa... é sempre bom estar bem informada sobre
o assunto (Virgínia, casal 1)

O casal 4 foi alertado para um possível diagnóstico, ao apreender informações pela
TV. A internet, a televisão, o rádio, os livros servem como instrumentos úteis para auxiliar os
casais cujos filhos apresentam problemas, embora não substituam os tratamentos
propriamente ditos. Assim como fez Winnicott, a psicanalista francesa François Dolto
participou de um programa de rádio (Anthologie radiophonique), realizado entre 1976 e 1977,
chamado Lorsque l‟enfant parait10, em que respondia cartas de telespectadores, geralmente de
pais, avós e até irmãos, com diversos questionamentos referentes às situações problemáticas
enfrentadas com as crianças pequenas.

10

Programa radiofônico “Quando a criança chega” (tradução nossa).
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A informação obtida pelo casal 4 provocou um alerta para a hipótese diagnóstica que
respondesse aos seus questionamentos sobre a problemática da filha. Assim, Antônia
começou a prevenir os médicos sobre essa condição da criança. Segundo estudo de Braga
(2004), as mães são as pessoas que mais têm detectado os primeiros sinais característicos de
transtornos do desenvolvimento.
Virgínia, por sua vez, mencionou os conhecimentos adquiridos via internet. Em outro
momento, ela tinha relatado que o filho tem preferência por formas circulares e retilíneas... e
cor amarela e vermelha. Sabemos que materiais construídos com bom-senso por
pesquisadores e profissionais competentes contribuem para ajudar a família. Todavia, mesmo
com toda a informação disponível, alguns pais podem encontrar barreiras para estarem
sensíveis ao que se passa no “aqui e agora” da relação com essa criança que não lhes responde
afetivamente. Virgínia pode ser ajudada por essas diferentes fontes, na apreensão de
conhecimentos, ainda que tais informações não necessariamente a auxiliem na relação afetiva
com seu filho.
A despeito dos conflitos manifestados pelos pais com as disciplinas responsáveis
pela saúde, boas relações com profissionais desse mesmo domínio, como dentista e psiquiatra,
foram relatadas pelo casal 3, que se sentiu compreendido e acolhido:

Ela (dentista) é muito legal com ele... ela não atende naquela cadeira
própria... ela o atende em uma cadeira especial que ele gosta... e ela
fica de frente pra ele tratando, entendeu... não é aquela coisa distante
(Henrique, casal 3)

Um dia a psiquiatra chamou a gente e levou um monte de coisa pra
gente ler... revista, jornal... e pediu pra gente levar pra casa e ler e aí
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que a gente foi lendo as coisas e vendo que eram aquelas coisas que
ele (filho autista) fazia... que ele era daquele jeito... aí que a ficha foi
caindo [...] a gente não percebia nada... quer dizer, acho que a gente
não queria ver o que estava acontecendo... foi na escolinha que tudo
começou (Emília, casal 3)

O casal 3 parece ter se interrogado sobre a verdade dita pela médica, concluindo
que, durante certo tempo, não puderam entrar em contato com essa realidade, reconhecendo
sua defesa através da negação. Henrique e Emília falaram sobre suas resistências iniciais, que
antes estavam inconscientes, quanto às percepções das diferenças que o filho tinha das
demais crianças. No entanto, o reconhecimento do autismo ocorreu graças ao bom contato
com os profissionais, o que facilitou um olhar verdadeiro em direção aos sintomas
apresentados pelo filho. Isso trouxe confiança ao casal, no sentido de começar a empreender
uma compreensão do diagnóstico e seguir as indicações recebidas, no que se relaciona tanto
ao domínio da saúde quanto da educação. Conforme relato dos pais, a psiquiatra transmitiulhes a mensagem de maneira gradual, utilizando vários recursos para fornecer dados e assim
poder ajudá-los. Esse apontamento do casal 3 traz à tona o fato de os pais serem
acompanhados, durante vários encontros, até que se dê essa tomada de consciência.
De acordo com Emília, a escola foi a responsável por alertar a família e incentivar a
busca de ajuda. Esse local que concentra as atividades educacionais, a vida em sala de aula, o
convívio com outras crianças, a vigilância dos professores e demais adultos direcionadas aos
pequenos – tudo representa um ambiente fértil de observação do desenvolvimento infantil.
Muitos encaminhamentos para avaliação psicológica são oriundos das escolas e creches, após
o olhar atento, no contexto pedagógico. A escola ainda cumpre um papel importante nas
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orientações dos pais. No caso de Miro, favoreceu a motivação e o incentivou à crença nas
potencialidades do filho:

Ele é uma criança que sabe tudo... tudo que você fala pra ele... ele
guarda... as professoras falam tudo isso dele... que ele é muito
inteligente... que ele faz o que elas pedem... que sabe ler... que está
aprendendo as coisas (Miro, casal 3)

Para Miro, a condição do filho tomou um sentido na constelação familiar: o de
alguém que pode se desenvolver, não obstante as dificuldades. Se os pais conseguem
perceber os avanços, isso dá à família esperanças na sua capacidade de ter uma criança
saudável e os capacita a fazer suas próprias mudanças positivas (RHODE, 2000). Poderíamos
pensar que as crianças cujos aspectos cognitivos estão mais bem preservados, apesar dos
problemas de relacionamento, de comunicação e de interesses, que elas têm melhor aceitação
na família e na sociedade do que as outras. Embora tal entendimento careça de um estudo
aprofundado, parece-nos coerente pensar que a possibilidade de crescimento emocional do
filho depende também desse sentido que cada família atribui ao fato de ter uma criança com
problemas.
Por outro lado, Anita (casal 5) ressaltou uma realidade diferente da exposta
anteriormente, no que se refere à escola. Nem todos os locais possuem infraestrutura e
recursos humanos preparados para receber uma criança com tais necessidades, em certos
momentos, diferentes daquelas das outras crianças:

Ela fica duas horas por dia lá na escola... mas só que tem dia que a
diretora fala que, se não vier a estagiária, nem adianta ela (filha
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autista) ficar lá, porque não vai ter alguém que fique só com ela... aí
ela precisa voltar pra casa... e a diretora já é velha... e eles mandam
ela pra casa, porque não tem ninguém pra ficar com ela (filha autista)
[...] a diretora fala que a (filha autista) é muito agitada e que ela
(diretora) não dá conta de ficar cuidando da menina... fala que ela é
muito agitada, fica correndo de um lado pra o outro... não fica que
nem as outras crianças, sentadas na cadeira... só fica correndo
(Anita, casal 5)

Convém considerar que existe, na atualidade, um amplo movimento de incentivo à
inclusão de alunos “especiais”, no contexto da escola regular. Quanto a isso, Laura (casal 2)
manifestou igualmente sua preocupação:

Agora a gente se preocupa com essa escola que ele está
frequentando... mas tem que levar ele (filho autista) de qualquer jeito,
porque, se não levar, dá „abandono de incapaz‟, né (Laura, casal 2)

Todas as crianças cujos pais foram entrevistados nesta pesquisa participavam de
atividades em escolas vinculadas à rede regular de ensino (conforme apresentado
anteriormente, na Tabela 1), em conjunto com as atividades da instituição. Contudo, parece
fundamental levarmos em conta que nem todas as crianças autistas podem estar prontas para
enfrentar uma realidade escolar, com horários e atividades pré-estabelecidos, ambientes
diversos para atividades diferentes, tolerância para estar com os pares, interagir em jogos.
Imaginamos que, quanto mais tarde essa inserção ocorre, mais complicada é a adaptação.
Não quer dizer que isso não seja possível, mas talvez algumas delas precisem de mais tempo
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para se adaptar, podendo existir aquelas que dificilmente terão sucesso, nesses ambientes.
Ou, então, que a escola tenha que se preparar, assim como a sociedade como um todo, para
tolerar essa criança que se mostra muito diferente das outras, com sua singularidade.
A Psicanálise oferece apoio para a reflexão sobre esse aspecto. Kupfer (2000)
demonstra que é possível estabelecer uma articulação profícua entre Psicanálise e educação,
ressaltando a importância da transferência psicanalítica atuante, na relação professor/aluno.
Para seguir tais reflexões, o conceito de educação é ampliado, não ficando restrito apenas a
aspectos pedagógicos, mas se estendendo à inserção do bebê humano na cultura. Assim como
afirma a autora, Psicanálise e educação são campos do saber intricados, no processo de
constituição subjetiva, de modo que essa articulação favorece a compreensão dos problemas
de desenvolvimento que começam a ser encontrados nas escolas.
Através da narrativa de Anita (casal 5), percebemos que estão latentes também suas
dúvidas acerca de como agir com a criança, dúvidas essas que são tanto da família quanto da
escola e dos demais profissionais. A agitação e a agressividade externalizados por algumas
crianças autistas podem não encontrar continência suficiente, nos ambientes pelos quais
circulam.
Para exemplificar essa questão da busca por um espaço continente, tomamos a
experiência relatada por Geneviève Haag (2000), no atendimento psicoterapêutico de
crianças psicóticas ou autistas. Ela conta a história da terapia com Pauline, uma paciente
autista de três anos de idade, no início do processo psicoterápico. A terapeuta tinha que
suportar o ódio e o desespero, na contratransferência vivenciada no atendimento da menina.
Pauline alternava entre estados em que buscava uma relação do tipo “geminada” e outra do
tipo “controladora, tirânica” (p. 201). Com muita sensibilidade, Haag narrou sua percepção
de que raramente Pauline permitia que suas interpretações a penetrassem, pois empregava
dois tipos de defesas: gritava para abafar sua voz ou tapava os ouvidos; ou ainda “recorria à
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superficialidade”, repetindo o que ela havia dito de maneira vazia e aparentemente irônica,
“na realidade saindo-se com os „retalhos‟ que havia arrancado, tanto das opiniões da mãe,
quanto das interpretações transferenciais” (2000, p. 201).
Trata-se de situações conflitivas relacionadas à mente primitiva, que mobilizam no
terapeuta – e podem mobilizar nos demais profissionais envolvidos com essas crianças –
certas angústias que demandam um ego integrado, para digerir o que foi vivenciado e poder
devolver ao paciente algo transformado, sob a forma de palavras ou gestos.

2.1.3 Resignação
[…] Avec mes souvenirs
J'ai allumé le feu.
Mes chagrins, mes plaisirs,
Je n'ai plus besoin d'eux !
Balayés les amours
Et tous leurs trémolos
Balayés pour toujours
Je repars à zéro… […] 11

A história de cada família, os recursos psíquicos desenvolvidos por cada indivíduo, a
forma como cada um lida com a criança autista, a heterogeneidade do quadro, enfim, a soma
desses fatores pode fazer coexistir reações diversas entre os familiares, frente à problemática
da criança. Apesar de toda turbulência vivenciada por esses casais, quando foram alertados
para o fato, desde que começaram a perceber que o filho tinha comportamentos diferentes das
outras crianças, que não tinha se desenvolvido conforme o esperado para a idade, o momento
do diagnóstico marca a família, causando um impacto em todos os envolvidos. Segundo
Burke et al. (1992, p. 232), “a presença de uma inabilidade ou condição crônica serve como
lembrança constante de prejuízo e sobrecarga do indivíduo afetado ou do cuidador numa

11

[...] Com minhas lembranças/ Eu alimentei o fogo./ Minhas dores, meus prazeres,/ Eu não preciso mais deles!/
Varridos os amores/ E todos seus aborrecimentos/ Varridos para sempre/ Eu recomeço do zero... [...] . Non, je
ne regrette rien. Letra : Michel VAUCAIRE. Música : Charles DUMONT, 1960. Cantada por Edith PIAF
(1915-1963) – (tradução nossa).
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servidão emocional que não permite restabelecimento”, até que um tratamento seja
empreendido.
Torna-se fundamental considerar a forma pela qual os pais são notificados sobre as
condições do filho, para que não seja adquirido um rótulo que coloca a criança como
“incurável”, dado que é corroborado por Braga e Avila (2004). Nesse sentido, Clóvis
manifestou sua preocupação:

A gente não quer que ela fique com um rótulo... não é isso... o que a
gente quer é saber o que ela tem (Clóvis, casal 5)

Apesar de o diagnóstico ser importante, em todo o processo, os pais têm medo de a
criança ser estigmatizada. Não se pode deixar o nome da “doença” tomar o lugar da pessoa, o
que pode dar ainda mais um caráter inanimado à criança. Nesse sentido, Petean (1995) alerta
que a notificação do diagnóstico, em alguns casos, pode levar os pais a ter uma percepção
errônea do filho, quase sempre negativa, o que pode suscitar pensamentos desesperançosos. A
fala de Antônia (casal 4) confirma o pessimismo que pode ser instalado, no pensamento dos
pais, quando ela alude à representação que tinha da filha, naquele determinado momento:

Ela era mais viva quando era pequena... agora ficou diferente... tinha
um olhinho mais vivo antes (Antônia, casal 4)

Ela ficava assim... mais sozinha... se a gente colocava ela em frente à
televisão, ela ficava uma hora... uma hora e meia (Anita, casal 5)
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Quando a criança era pequena, o casal parental convivia com a indefinição do
problema, mas também com a esperança de que a dificuldade pudesse ser resolvida com uma
solução imediata. Após o reconhecimento do quadro, perduraram sentimentos de
desesperança e a sensação de morte. O tema do luto pelo filho saudável se fez presente.
Houve uma morte simbólica daquela menina, que estava viva e que ficou diferente, portanto,
sem vida. É coerente pensarmos que essa mãe (Antônia, casal 4) não se sentia estimulada pela
filha.

Impregnada em uma narrativa que oscilava entre a desvitalização e o renascimento,

Antônia falou também de uma espécie de conformismo e tentou valorizar a capacidade da
menina, em determinada atividade:

Ela me ajuda a guardar a louça... quando eu lavo e eu chamo ela pra
me ajudar, ela quer guardar tudo... só que ela joga tudo dentro do
armário, né... não é aquela coisa de guardar direitinho tudo no seu
lugar (Antônia, casal 4)

Observamos o esforço de Antônia para reconhecer e aceitar a singularidade de sua
filha, acreditando, em certos momentos, que a menina está viva e que pode se ocupar de
ajudá-la nos serviços domésticos, por exemplo, que é capaz de desempenhar determinadas
atividades cotidianas, conseguindo cumprir certas tarefas. Empenha-se em uma visão
realística da criança, em oposição tanto à idealização do bebê desejado, quanto à morte
levantada anteriormente. É nesse interjogo de representações que os casais de nosso estudo
parecem conviver.
No que concerne aos aspectos da questão da “notificação” do diagnóstico, emergiu a
manifestação da culpa explícita e igualmente latente, relacionada à situação da criança:
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Eu falo e falo e ele não obedece... não sei se é por alguma culpa
minha... mas ele não pára... tem hora que eu não sei o que fazer com
ele (Virgínia, casal 1)

Em apoio à fala de Virgínia, o marido João também se interrogava sobre a origem
do problema do filho: afinal, seria culpa dos pais? De modo inconsciente, indagava-se a
respeito da interferência de suas características de personalidade como causadoras da
“doença” da criança:

Eu ficava pensando... eu também tive uns problemas quando eu era
criança... eu demorei pra falar e pensei que, com ele, podia ser a
mesma coisa... a gente demorou pra perceber que podia ser outra
coisa (João, casal 1)

Como o pai tinha vivido certas dificuldades quando pequeno, com a percepção do
problema do filho, ele reviveu as antigas angústias e se perguntava sobre a ligação entre esses
dois eventos: a sua “doença” e a “doença” do filho. No prontuário, encontramos a informação
de que João tivera uma dificuldade de fala na infância, mas que logo fora superada. Além
disso, ele tinha algumas manias e percebia-se muito tímido, mesmo quando adulto, o que se
assemelhava a certas características do filho. Questionava-se sobre o que fora transmitido por
ele ao menino. Oliveira (2001) cita o intergeracional como sendo o legado psíquico recebido
de uma geração para outra. O pai se culpava por ter contaminado seu filho com algo
“negativo”.
Quando recebido o diagnóstico, o pai refletiu que a “doença” do filho não era a
mesma que o tinha acometido, em sua infância. Sentiu-se aliviado, pois pensara, inicialmente,
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que a criança poderia passar por experiências semelhantes àquelas vivenciadas por ele. É
como se ele mesmo estivesse revivendo suas angústias infantis, através da projeção no filho.
Winnicott (1966) relatou o caso de um homem de personalidade limitada, em que a família
reconhecia no filho os mesmos sintomas do pai, quando pequeno, o que dava uma leve
esperança aos pais, uma vez que o problema tinha sido resolvido aparentemente, no caso do
pai. No caso de João (casal 1), esse fator fez com que ele e, talvez, as outras pessoas da
família não percebessem inicialmente que se tratava de outro tipo de dificuldade.
Virgínia (casal 1), por sua vez, empregou inconscientemente mecanismos
compensatórios diante dessa culpa, relatando amor incondicional e dedicação à criança:

Eu ajudava ele (filho) antes com alfabetização, sabe, mas aí me
disseram que não era bom... que eu era a mãe dele... pra deixar que
as professoras cuidassem da alfabetização... e era um momento bom,
nossa! [...] a gente tem que ser humilde e reconhecer quando não está
fazendo bem, né... aí eu parei... mas eu ajudava e ele estava
começando a aprender... eu segurava na mão dele [...] mas a gente
sabe que tem que ter muito amor... carinho com ele... eu já tive muita
culpa... o pai dele e eu nós estamos fazendo de tudo pra ele (Virgínia,
casal 1)

O conteúdo manifesto exprimia uma idealização ou amor nos cuidados com o filho.
De forma latente, estavam os ressentimentos e a frustração. O prontuário da instituição
mostrava que, para Virgínia, a prioridade no tratamento institucional era a alfabetização de
seu filho. Dessa maneira, podemos perceber o quanto a aquisição da leitura e escrita eram
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importantes para essa mãe e o quão frustrada ela poderia se sentir, se o filho não os atingisse
por causa da “doença”.
Dessa mesma forma, outras mães e pais, mesmo de crianças normais, podem sentirse frustrados, se os filhos não realizam os seus desejos inconscientes. Virgínia tentou ajudar o
filho, mas desanimou, segundo ela, devido a uma crítica. Não foi possível persistir naquilo
que ela mesma julgava estar correto e que colaborava no processo de aprendizagem da
criança, de acordo com seu relato. Vivia uma insegurança materna, a falta de confiança, o
medo de não estar fazendo o bem para o filho. Essa situação expõe o estado de fragilidade que
atinge os pais, após todo o itinerário percorrido.
Assim como Virgínia e João (casal 1) tinham suas fantasias a respeito da causa do
autismo, Antônia (casal 4) questionava-se, inconscientemente, sobre eventos ocorridos
durante a gravidez e sua relação com os prejuízos da filha:

A minha mãe morreu quando eu estava de sete meses... eu me lembro
disso... teve uma outra vez que eu escorreguei no banheiro... mas aí
eu fui ao médico e ele disse que eu não tinha nada... que não tinha
acontecido nada com a criança... que estava tudo bem (Antônia, casal
4)

Recorrendo às lembranças da história familiar e acontecimentos ocorridos no
período da gravidez, observamos que os casais vivenciavam ansiedades persecutórias ligadas
ao estabelecimento da condição da criança. Retomaram os acontecimentos prévios, buscando
explicações e tentando aliviar a culpa, como que descartando eventos que poderiam ou não
desencadear a origem do autismo.

110

Se relembrarmos os estudos de Alvarez (2006[1992]), ela preconiza que,
independentemente do autismo começar com alguma patologia de ordem neurológica, o
prejuízo psicológico que se segue dessa patologia deve ser olhado, levando-se em
consideração o desenvolvimento das relações objetais da criança e sua capacidade para
comunicar-se emocionalmente. De maneira diferente, mas também concernente a esse
assunto, Mannoni salienta que, mesmo nos casos em que entra em jogo um fator orgânico na
origem do autismo, “a criança não tem só que fazer face a uma dificuldade inata, mas ainda à
maneira como a mãe traduz este defeito num mundo fantasmático que acaba por ser comum
aos dois” (1977[1964], p. 19). Qualquer que seja a origem do problema, orgânica,
psicogênica, genética, neurológica, ou a interação delas, um significado vai ser atribuído pelo
casal e pela família, como um todo, àquilo que acomete a criança. As representações
construídas diante dessa situação são fundamentais, para favorecer ou não o desenvolvimento
emocional do filho. Trata-se da criação ou não de um ambiente facilitador, como dizia
Winnicott, ainda que tenha ocorrido inicialmente um prejuízo na construção da psique da
criança, a fim de lidar com as dificuldades atuantes.
Na literatura não-psicanalítica, Mickelson, Wroble e Helgeson (1999) examinaram as
atribuições de causalidade feitas pelos pais de crianças com necessidades especiais. Os pais de
crianças com síndrome de Down atribuíram o quadro do filho ao acaso genético e ao
destino/vontade de Deus; pais de crianças autistas outorgaram à hereditariedade e ao ambiente
as origens do problema da criança; pais de crianças com retardo no desenvolvimento fizeram
atribuições a problemas médicos e estresse, durante a gravidez. Atribuições à própria culpa e
ao ambiente (pais de autistas) foram relacionadas ao pior ajustamento, ao passo que
atribuições ao destino/vontade de Deus (pais de crianças portadoras da síndrome de Down)
foram associadas a um melhor ajustamento parental. Nessa perspectiva, percebemos
semelhanças com os casais estudados nesta pesquisa. Fatores como o ambiente, os eventos da
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gravidez (como aqueles levantados por Antônia), os hereditários (conforme mencionado por
João) e a culpa consciente (segundo relato de Virgínia) ou inconsciente (manifestada, de
alguma forma, por todos os casais) também foram observados em nossa população.
Independentemente da confirmação de fatores causadores e de um diagnóstico, os
casais entrevistados constataram que precisavam se adaptar àquela criança com seus sintomas,
já que se tratava da condição de sobrevivência do filho, naquele momento. A etapa que
parecia se seguir era o processo de aceitação-rejeição da realidade. Consideramos que essa
dinâmica pode acompanhar a trajetória familiar de maneira constante, de acordo com as várias
fases de desenvolvimento da criança autista, conforme os sintomas manifestados em cada
etapa da vida:

Acho que nós estamos nessa fase de tentar entender... nós aceitamos o
(filho autista)... não é esse o problema (Virgínia, casal 1)

Aa gente demorou muito pra aceitar o jeito dele... não é aceitar... é
que a gente não sabia o que ele tinha... então a gente... quer dizer...
era mais eu que brigava com ele por muitas coisas... hoje eu já vejo
diferente... estou tentando entender melhor o problema dele (João,
casal 1)

Novas informações adquiridas puderam colaborar para a mudança de entendimento e
tomada de atitudes, na interação com o filho, como revelou o casal 1. Vale citar Mannoni
(1983, p. 201), que concluiu, em seus estudos, que quando um adulto se encontra em face de
um semelhante que não é “à imagem do que ele crê poder esperar, oscila entre uma atitude de
rejeição e de caridade”, como podemos observar no relato de Virgínia e João:
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Estamos fazendo de tudo pra ele [...] às vezes a gente fica com dó dele
(Virginia, casal 1)

Às vezes dá pena... mas tem que fazer... não tem jeito (João, casal 1)

O casal 1 exprimiu um sentimento de comiseração que pode existir igualmente por
parte de outros pais. Porém, as informações que constavam no prontuário do filho desse casal
eram, sobretudo, positivas e esperançosas: dizia tratar-se de uma criança alegre, que explorava
o ambiente, embora precisasse da cobrança da figura de autoridade, mas que tinha um bom
nível de independência. Contudo, os pais, em certos momentos, pareciam presos à questão da
doença da criança.
De forma latente, observamos esse tema da pena, da compaixão naquilo que se refere
aos cuidados diferenciados prestados no caso da criança autista e dos outros filhos:

A irmã dela fica pedindo atenção... a gente explica que a (filha
autista) precisa de mais atenção... a gente explica assim pra ela
entender, porque a gente faz algumas coisas pra uma e não pra outra
(Antônia, casal 4)

A (irmã) não entende muito a (filha autista)... às vezes quer abraçar
beijá-la e a menina (filha autista) não quer... aí, de repente, essa quer
e aí depois é a irmã que não quer... é assim que elas ficam... às vezes
tem briga, né (Anita, casal 5)
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Eu já falei que ela (irmã, 8 anos de idade) precisa entender que é
mais velha e que precisa ajudar a outra (Clóvis, casal 5)

A preocupação com a criança autista poderia deixar a impressão de que os outros
filhos necessitam de menos cuidados, o que pode ser julgado pelos irmãos como um
abandono. Ambas as outras filhas do casal 4 e 5 tinham apenas nove e oito anos de idade,
respectivamente, porém, foi-lhes cobrado um amadurecimento antecipado. Mesmo assim, as
irmãs tentaram estabelecer relações afetivas com as crianças autistas. Quanto a tais
interações, os achados da literatura revelam que mais frequentemente o casal parental busca
realizar jogos com a criança autista do que os irmãos, enquanto as crianças autistas iniciam
mais interações voltadas para os irmãos do que para os pais (EL-GHOROURY;
ROMANCZYK, 1999).
Aconteceu, ainda, de a irmã mais velha (de 15 anos de idade) acabar assumindo os
cuidados com a criança autista, no caso de Laura e Miro (casal 2):

E quando vocês precisam trabalhar fora, quem é que fica com o (filho
autista)? (Pesquisador)

A irmã que olha ele! Nossa, ela é grudada nele! Ela não deixa ele
fazer nada sozinho, toma conta dele direitinho [...] se bobear, ela é
mais mãe dele do que eu (Laura, casal 2)

A mãe delegou à filha uma responsabilidade precoce, provavelmente maior do que a
menina poderia assumir, no momento, naquilo que concernia aos cuidados do irmão autista.
Quando tal situação deixa de ser uma brincadeira, para se tornar uma obrigação, ou seja,
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quando uma criança ou adolescente são incumbidos de cuidar de outra, isso exige
precocemente uma maturidade fora de seu tempo. No entanto, é preciso atentar para a
realidade dessas famílias. No caso acima, a irmã mais velha necessitou cuidar do irmão, visto
que a mãe precisava trabalhar e não tinha condições de pagar um cuidador.
No casal 5, o que se desvelou na consulta terapêutica foi que, diante da cobrança de
Clóvis para que a filha mais velha compreendesse e ajudasse a cuidar da irmã autista, a esposa
Anita respondeu: nem a gente entende direito o que ela tem... como é que a gente quer que ela
entenda? Ela quis dizer que a compreensão de todas essas vivências era tão complicada para
eles, adultos, que provavelmente o seria bem mais para a filha pequena.
É oportuno acrescentar que a literatura sugere que a convivência dentro do clima
familiar de vulnerabilidade e estresse dos pais da criança autista pode aumentar o risco de
problemas emocionais e comportamentais nos irmãos (FISMAN; WOLF, 1991). Embora
Gomes e Bosa (2004) salientem que a presença de um membro com TGD, na família, não
representa, obrigatoriamente, um evento adverso para os irmãos, desde que haja qualidade nas
relações familiares e uma rede de apoio, o estudo de Marciano (2004), o qual avaliou a
qualidade de vida de irmãos de crianças com autismo infantil, mostrou resultado diferente. Ela
concluiu que houve um prejuízo na qualidade de vida desses irmãos (com idade entre sete e
11 anos) de autistas, decorrente de fatores como a insatisfação pessoal (relativa à autonomia,
às funções de vida diária e à família) e da relação desses fatores com problemas de capacidade
de comunicação, sociabilidade e comportamento, três aspectos presentes no autismo.
Demonstram assim que, de alguma maneira, os irmãos sofrem com os sintomas das crianças
autistas.
Pode-se compreender que a preocupação com a criança autista é tamanha, que
Virgínia relatou:
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A gente não sabe e se quiser ter outro filho depois... como é que ele
(filho autista) vai reagir? Eu sou nova, ainda... não sei se nós vamos
querer... mas se quisermos, ele (filho autista) precisa entender isso
[...] se fosse hoje, eu diria que não, porque nós não temos condições
nem financeiras nem emocionais pra isso [...] às vezes eu penso como
é que ele (filho autista) vai fazer sem mim... o que vai ser dele? Eu
penso que ter outro filho seria bom, porque ajudaria... mas eu não
posso ter outro filho só pra ter a responsabilidade de cuidar do (filho
autista)... não acho justo... seria bom, mas não é assim que eu penso
que deve ser (Virgínia, casal 1)

Ela questionou-se sobre o futuro da família, o que precisaria ter para continuar sua
vida, quais necessidades referentes ao filho precisam ser atendidas. O outro filho foi também
pensado em função da criança autista que, devido a sua condição de dependência, vai sempre
precisar da ajuda de um outro. Conforme visto em estudo anterior (FAVERO, 2005), as mães
– e aqui podemos também incluir os pais, enfim, a família – sentem-se desamparadas, ao
refletir sobre o futuro da criança. No que diz respeito a quem assumiria o cuidado com o filho
acometido, após a morte dos pais, Silva e Santos (2009) encontraram essa preocupação como
uma das maiores fontes de estresse psicológico, em mães cuidadoras de filhos portadores de
transtorno esquizofrênico.

116

2.1.4 O tratamento e a instituição (AMA)

Comment ça se fait que les grandes personnes ne comprenent
pas les enfants? Ça, c‟est une des choses qui, pour les enfants,
est très, très surprenante: d‟abord parce que les enfants croient
que les grandes personnes savent tout jusqu‟au jour où, en
questionnant sur la mort, ils s‟aperçoivent soit que les grandes
personnes ont peur de parler de la mort, soit que les grandes
personnes, si elles leurs disent la vérité, ne savent rien sur la
mort; alors, ce jour-là, les enfants sentent que les grandes
personnes ne font pas exprès de ne pas les comprendre. Les
enfants comprennent, ce jour-là, que c‟est très drôle de vivre,
puisque personne ne comprend ce que ça veut dire. Là-dessus,
suivant les enfants, ou bien ils veulent oublier qu‟ils ne
comprennent pas ce que c‟est de vivre, et ils font semblant de
comprendre des toutes petites choses de tous les jours pour
s‟intéresser à ça et fuir comme font les grandes personnes; ou
bien ils restent en quelque façon des poètes, et tout ce qui est
mystérieux, ça fait partir de ce qui les fait vivre: ils aiment ce
qui est mystérieux, ce qu‟on ne peut pas toucher, ce qu‟on ne
comprend pas.[…]12

Todos os casais pareceram desconfortáveis, frente à situação de realização da
entrevista na instituição, de início. Afinal, era uma experiência nova para o casal, tanto a
participação na pesquisa quanto a inserção da criança nesse local. Lembramos que a criança
que se encontrava mais tempo frequentando a instituição AMA estava há apenas três meses.
Não se pode negar que existe um choque inicial, ao se dar conta de que o filho frequenta uma
instituição de tratamento a pessoas autistas. No que se refere à entrevista, mesmo com certa
tensão, posteriormente, conforme o diálogo foi se estruturando, alguns casais (principalmente
1e 3) conseguiram fazer associações, deixando a narrativa fluir mais espontaneamente.

12

Como acontece de os adultos não compreenderem as crianças? Isso é uma das coisas que, para as crianças, é
muito, muito supreendente: primeiro, porque as crianças acreditam que os adultos sabem tudo, até o dia em que,
questionando sobre a morte, eles percebem que ou os adultos têm medo de falar da morte, ou que os adultos, se
dizem a verdade, nada sabem sobre a morte; então, nesse dia, as crianças sentem que os adultos não fazem de
propósito não compreendê-los. As crianças compreendem, nesse dia, que é muito estranho viver, porque
ninguém compreende o que isso quer dizer. Nesse sentido, as crianças ou querem esquecer que não
compreendem o que é viver, ou fazem de conta que compreendem pequenas coisas cotidianas de interesse e
fogem, como fazem os adultos; ou eles se tornam poetas, e tudo o que é misterioso os faz viver: eles amam
aquilo que é misterioso, o que não se pode tocar, o que não compreendemos. [...] DOLTO, Françoise (19081988). Les yeux ronds. Enfances, 1986 (tradução nossa).
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Opiniões complementares foram manifestadas pelos pais, com relação ao trabalho da
instituição, no tratamento do filho:

Uma coisa que eu gostei, quando eu vim aqui (instituição) trazer o
meu filho é que a coordenadora falou que aqui tem regras... e ele
precisa aprender isso... que existem regras... eu me preocupo muito
com isso (Virgínia, casal 1)

Também se ele (filho autista) pudesse ficar só aqui (instituição), né...
está sendo bom pra ele... se ele pudesse ficar só aqui e não ir naquela
outra escola, seria melhor... lá é um lugar meio perigoso... tem
sempre briga... outro dia, a minha filha (irmã da criança autista) me
falou que tinha gente que estava brigando lá dentro... e eu tenho medo
por causa dele (filho autista)... ele não sabe se defender direito (Miro,
casal 2)

A gente acha que depois que ele veio pra AMA e foi pra escola que ele
está bem melhor que antes [...] lá na escola eles falam que ele
melhorou muito, desde que ele entrou aqui... que ele já está fazendo
as coisas sozinho (Emília, casal 3)

Outro dia ele comeu sozinho... ele vai ao banheiro sozinho... tem
algumas coisas que ele faz, sem precisar de ajuda... mas outras não...
ele tem que aprender ainda (Henrique, casal 3)
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Miro e sua esposa salientaram seu interesse de que o filho frequentasse apenas a
instituição, quando mencionaram que ele estaria mais protegido nesse local do que na escola.
Todavia, eles também disseram, na entrevista, que esse mês ele não veio na AMA, porque a
van (transporte que leva a criança até esse local) quebrou... ele não veio o mês inteiro. Isso
demonstra uma relação ambivalente, tanto com a escola quanto com a instituição:

A AMA fez falta pra ele, viu... mas, quando eu perguntei pra ele se
queria voltar aqui (na instituição), ele disse que não queria, não...
não sei por que que ele respondeu assim... (Laura, casal 2)

Com relação às consequências do tratamento institucional, João enfatizou outro
aspecto, justificando sua afirmação:

Nesses últimos tempos que ele começou a vir aqui, eu percebo que ele
tem ficado mais agressivo... não sei se ele está mais cansado... porque
ele fica várias horas aqui... num mesmo lugar... e ainda tem os dias
que ele vai à escola... então são os dois lugares... aí ele fica bem
cansado (João, casal 1)

João interrogava-se acerca da eficácia do tratamento oferecido ao filho, quando
enfatizou que o menino estava mais agressivo. Tanto os profissionais que atendem a essa
demanda quanto a família precisam compreender que é preciso valorizar, no tratamento,
aqueles pequenos avanços provenientes de um conjunto de fatores: de um atendimento
adequado e persistente, do empenho e crença da família de que uma melhora é possível, do
esforço da própria criança direcionado ao seu desenvolvimento.
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Nesse sentido, Virgínia (casal 1) e Antônia (casal 4) estabeleceram comparações
entre as capacidades de suas crianças com os demais pacientes tratados na instituição:

Ela aprendeu muito... ela faz muita coisa sozinha [...] eu falei pra ele
(marido) que tem criança aqui melhor que ela, mas tem criança
também... pior, né... que não sabe nem ir ao banheiro... ela vai no
banheiro sozinha... se limpa... eu ensino... ela faz algumas coisas
sozinha, sim (Antônia, casal 4)

Pra mim, não tem essa coisa de que ele não vai chegar num ponto...
de limitação... nós vamos com ele até onde der... eu sei que aqui tem
muitas crianças... já grandes que não fazem o que ele faz... então eu
acho que ele é capaz (Virgínia, casal 1)

Ambas as mães sustentavam uma avaliação positiva de seus filhos, utilizando como
parâmetro as inabilidades observadas nas outras crianças e adolescentes, no contexto
institucional. Esse mecanismo de compensação foi utilizado inconscientemente, mediante a
angústia suscitada pelas dificuldades do próprio filho, em referência às crianças “normais”.
Considerando todos os prejuízos desenvolvimentais do autismo, pequenas mudanças
positivas no sentido de uma dependência menor do adulto, principalmente com relação aos
cuidados de higiene, representam ganhos significativos para a família. A instituição foi vista
como lugar de ensinamento de regras e habilidades e como um lugar protetor. Porém, em
nossa análise crítica, devemos levar em conta tanto a transferência positiva com o local de
tratamento, que foi salientada pelos pais, quanto as fantasias que esses pais poderiam ter de
que o pesquisador estava vinculado à mesma instituição, ainda que tenha sido enfatizada a
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confidencialidade com as informações fornecidas. Mais de um casal afirmou não se importar,
se os dados da entrevista fossem repassados à coordenadora da AMA, que isso até seria bom,
pois ajudaria no manejo da criança, no âmbito da instituição.
Em termos desse tratamento mencionado pelos pais, conforme já explicitado, na
descrição da instituição, a AMA se utiliza de um método compotamental de tratamento
baseado em apoios visuais para auxiliar na comunicação das crianças. Dettmer, Simpson e
Ganz (2000) realizaram um estudo para avaliação dessa espécie de apoios e concluíram que,
quando os pais implementaram essa técnica em casa, houve aumento da independência do
filho. De acordo com os autores, com fundamento nesses dados e na literatura, educadores e
cuidadores podem usar suportes visuais com razoável confiança, o que representa uma
alternativa para os pais.
Compreende-se que qualquer tratamento depende, dentre outros fatores, da
disposição e confiança da família, do empenho da criança para seu próprio desenvolvimento,
do envolvimento e ética do profissional que atua e de um aporte teórico fundamentado.
Assinalamos que, em nossa compreensão, é imprescindível considerar os aspectos
inconscientes, no tratamento dessas crianças e de seus pais.
De maneira geral, os casais entrevistados demonstraram sentimentos de segurança
frente ao ambiente institucional, no sentido de poder acolher o filho em suas dificuldades.
O anseio dos pais é encontrar um espaço capaz de fornecer acolhimento terapêutico e
educativo, que, “ao ajudar seus filhos, permita-lhes continuar sua vida, trabalhar e dar aos
outros filhos, quando eles existem, o tempo e o amor necessários” (AMY, 2001, p. 91). A
instituição propicia o contato com outros pais, necessário para uma troca de experiências e
vivências, com a finalidade de evitar a repetição de erros, de dificuldades ou de problemas
(GAUDERER, 1987).
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Ainda no que diz respeito à percepção dos pais sobre esse tratamento, o casal 3
relembrou, durante a entrevista, de algumas aquisições desenvolvimentais do filho, graças a
essa intervenção. Haviam mencionado anteriormente que o filho não conseguia compreender
o que as pessoas conversam, mas, em seguida, puderam avaliar positivamente o tratamento
recebido até aquele momento. Novamente, percebemos uma oscilação entre a percepção de
um filho quase desumanizado com aquela de uma criança que se recupera e tem ganhos.
Desse ponto de vista, a instituição representa um lugar de referência e de esperança para os
casais com filhos pequenos.
Outros pais aludiram, ainda, aos limites que se fazem presentes em suas vidas e que
os impedem de oferecer melhores condições ao filho:

Tudo que a gente pode fazer por ele a gente faz... só temos o limite do
financeiro... o resto a gente faz tudo... e aqui na (instituição) tem tudo
também... que ele precisa... ele já chegou a fazer terapia, mas teve
que parar (Virgínia, casal 1)

Eu arrumei um tratamento gratuito pra ele, porque a gente não ia
poder pagar também... então, lá no meu serviço, eu conheci uma
pessoa que era de uma associação que atende gente deficiente... e aí
eu conversando com ela eu consegui esse outro tratamento pra ele... e
é gratuito (Miro, casal 2)

Assim, o atendimento sem custos oferecido pelas instituições, mantidas pelo setor
público ou pelas organizações não-governamentais, que podem acolher essas crianças tornase alternativa fundamental para essas famílias que não possuem recursos disponíveis para
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viabilizar outras formas de tratamento. Notamos, nessas narrativas, um certo pesar dos pais
por não conseguirem investir mais financeiramente em outros atendimentos. Por outro lado,
os casais expressaram igualmente o reconhecimento do valor do tratamento conseguido,
apesar das resistências à aceitação da problemática que foi ratificada com a admissão do filho
em uma instituição especializada.

2.1.5 Ser pai/mãe

[…] Elle se levait dès l‟aube, pour ne pas manquer la messe, et
travaillait jusqu‟au soir sans interruption; puis, le dîner étant
fini, la vaisselle en ordre et la porte bien close, elle enfouissait
la bûche sous les cendres et s‟endormait devant l‟âtre, son
rosaire à la main. Personne, dans les marchandages, ne
montrait plus d‟entêtement.[...]13

Foi possível observar, nas narrativas das mães e dos pais, as diferentes ocupações de
cada um deles com a criança. Todas as mães deste estudo eram as responsáveis principais
pelo cuidado com a criança autista, na maior parte do tempo, conforme expressou Anita:

Ela (filha autista) é muito afetiva... ela fica comigo, grudada em mim
o tempo todo... sou eu quem cuida dela o dia inteiro... eu que fico com
ela (Anita, casal 5)

Pode-se refletir não somente sobre o tempo despendido por essas mães, no cuidado
com o filho, mas também na relação de proximidade e, em grande parte, de simbiose com a

13

[...] Ela se levantava ao amanhecer, para não perder a missa, e trabalhava até a noite sem interrupção; depois,
tendo terminado o jantar, a louça em ordem e a porta bem fechada, ela enterrava a lenha sob as cinzas e
adormecia em frente à lareira, seu rosário na mão. Ninguém, nos pedidos, mostrava mais obstinação. [...]
FLAUBERT, Gustave (1821-1880). Trois contes, Un coeur simple, 1877, tradução nossa.
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criança. Para Miro, havia superproteção por parte de sua esposa e da filha mais velha, com
respeito ao filho:

Elas (mãe e irmã mais velha da criança autista) não deixam nem ele
ficar descalço, ele nem sabe o que é isso... ele não pode correr... elas
mimam muito ele... têm medo que ele vai se machucar... mas ele
precisa brincar também... pisar na areia e tudo (Miro, casal 2)

Especificamente, a história do casal 2 estava marcada por outra passagem traumática
na vida familiar, que precedeu a gravidez do filho. Essa proteção excessiva alegada por Miro
poderia ser explicada também pelas condições em que essa criança foi concebida: poucos
meses após o falecimento de um filho pequeno do casal, por acidente, em circunstâncias
trágicas (afogamento), informação que constava no prontuário da criança. Laura, esposa de
Miro, engravidou logo após a morte daquele filho. Ainda um dado adicional do prontuário é
que a mãe afirmou ter ficado deprimida, nessa época. Ela amamentou o filho autista até os
dois anos e meio de idade, um tempo relativamente longo, o que pode dar um indício de que
as críticas do pai aos cuidados maternos tinham fundamento, na medida em que uma proteção
excessiva perdurava pelo período da infância.
Interrogamo-nos acerca de que papel esse menino veio cumprir nessa família. Nela,
havia culpa pela morte real de uma criança. O pai salientou que o filho autista poderia
necessitar de mais liberdade e menos proteção, tanto da mãe quanto da outra filha. Esse casal
precisou lidar com uma morte concreta e também com a morte simbólica do filho que veio
depois, que não era como aquele ausente. A consequência desse resguardo excessivo gerava
conflitos conjugais. No que se refere ao cuidado com esse filho, Tustin (1990) sustenta que as
crianças autistas não podem ser maltratadas, tampouco mimadas, por suas formas isoladas de
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comportar-se. Tais formas serão modificadas, na medida em que suas necessidades forem
compreendidas e quando elas puderem experimentar “a segurança de uma relação terna,
firme, sã, zelosa, disciplinada e disciplinadora que entra em contato com a parte deles que foi
abandonada à sua própria sorte fantástica e excêntrica” (p. 32).
Virgínia falou igualmente de liberdade, na relação com o filho. Porém, logo emergiu
a confusão em face da manifestação de sintomas incompreensíveis e sua impotência diante
disso:

Eu deixo ele correr com as outras crianças... ele adora e aí às vezes
ele me dá um tapa e sai correndo... só umas duas ou três vezes... mas
eu tenho um negócio que, se eu tiver que falar uma terceira vez, aí
não dá... então eu falo pra ele: „se você me der um tapa de novo, nós
vamos entrar‟ aí ele para (Virgínia, casal 1)

A agressividade do filho pode suscitar uma ambivalência de sentimentos no casal,
como o amor, a compaixão, a raiva. Percebeu-se a dificuldade que pode existir no
relacionamento com essa criança e o quanto esse cuidado exige dos pais uma dose
suplementar de dedicação diária. Entretanto, o excesso de tolerância pode denunciar
passividade, fadiga e até uma impossibilidade de oferecer limites contra o que pode ser
sentido como um abuso. Notamos, ainda, o contraste vivenciado pelos pais, que ora se sentem
desamparados, ora retomam a confiança no progresso da criança.
Assim como Virgínia, outras mães narraram a dedicação ao filho, alegando a entrega
de suas vidas a esse propósito:
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A gente faz de tudo pra ele... não temos muito dinheiro, mas a gente
vai tentando, né (Virgínia, casal 1)

Se não tiver jeito... eu vou ter que me mudar com ele lá pra terra da
minha mãe... porque lá tem tratamento todo dia... ele pode estudar lá
também... é capaz de a gente ter que ir (Laura, casal 2)

Esses dois anos passaram que eu não vi... era dia de exame e mais
exame... teve dia de eu ir duas vezes no hospital... de manhã e à
tarde... pegar oito ônibus, porque era dois pra ir e dois pra voltar....
esses dois anos passaram que eu nem vi (Emília, casal 3)

Fui sempre eu que cuidei mais das meninas... mais do que ele...
também porque ele tinha que trabalhar (Antônia, casal 4)
ela obedece, mas eu tenho que ficar com uma varinha assim na mão...
pra ela ficar lá na calçada, eu fico segurando uma varinha e falo pra
ela que, se ela for na rua, vai apanhar de varinha (Anita, casal 5)

Anita contou sobre a única maneira com que ela consegue conter sua filha e como a
menina depende disso, para não se colocar em risco, o que soa como animalesco. Essa
sensação é corroborada pelo estudo de Grange-Ségéral (2006), na explicitação do caso da
menina com defesas autísticas, cujos pais tinham a representação de uma indiferenciação da
criança como um ser animal e humano, vivo e não-vivo.
Vale salientar a teorização de Meltzer (2008[1975], p. 229) sobre a criança autista
caracterizar-se por ter com sua mãe uma “dependência colante”, segundo a qual os processos
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de identificação parecem conduzir a criança na direção da imitação estreita da aparência e do
comportamento superficial de seus objetos, muito mais do que de seus estados ou atributos
mentais. É como se existisse a vida da criança e suas necessidades, em detrimento da
existência de uma mãe e sua vida, quer dizer, trata-se de um todo indiferenciado. Isso poderia
levar a processos psicopatológicos como, por exemplo, doenças psicossomáticas nas mães, o
que foi encontrado na fala de Virgínia:

Também eu estou fazendo o meu tratamento... eu tenho problema da
tireoide e preciso também ir no meu ginecologista pra fazer uns
exames de hormônio... não sei se é por isso que eu estou mais nervosa
(Virgínia, casal 1)

O sofrimento psíquico foi convertido em doença do corpo. Um sentido potencial
para o que foi descrito por Virgínia é que a angústia vivenciada se manifestou sob a forma de
sintomas físicos. Em outro momento, ela mencionou um esgotamento de forças:

Esses dias eu estou tão (riso da mãe)... tão cansada, que eu fui pra
cama e o (filho) tem ficado com a gente um pouco na cama pra
dormir, depois a gente leva ele pra o quarto dele... e eu estava tão
cansada, que ele olhou pra mim e às vezes ele fica pulando e nesse
dia eu estava tão cansada, que não queria saber de nada, só de deitar
e dormir, e aí ele olhou pra mim e falou „a mamãe não pode ficar
brava‟ (riso da mãe) (Virgínia, casal 1)

127

Virgínia pode ter sido porta-voz do desgaste e cansaço também das outras mães,
devido à ocupação quase que solitária, nos cuidados com a criança, e, no caso específico das
entrevistadas, as quais ainda absorviam as tarefas domésticas.
Em estudo anterior, mães de crianças autistas se mostraram acometidas por um
estresse expresso sob a forma de sintomas psíquicos, mais do que físicos, e a qualidade de
vida ficou menos afetada no domínio corporal do que nos aspectos referentes às relações
sociais, bem-estar psicológico e satisfação com o ambiente em que viviam (FAVERO, 2005).
Investigando mais pormenorizadamente, ficou claro que, em virtude das condições da criança
que necessita de cuidados tão prontamente e que requer tanto dessas mães, fisicamente, não
havia espaço para o adoecimento. Por outro lado, podemos observar que Virgínia estava
adoecendo e esse foi um sinal de que o sofrimento não estava sendo metabolizado. É preciso
uma ajuda terapêutica, para dar conta dessa dinâmica familiar.
A literatura é farta na confirmação de que essas mães são afetadas em sua saúde
como um todo (DAVIES, 1996; MOES, KOEGEL, SCHREIBMAN, LOOS; 1992;
SANDERS; MORGAN, 1997; SHU, LUNG, CHAN, 2000). Quando existe um apoio da
família, especialmente do marido, existe alívio dos sintomas nas mães (GILL, HARRIS,
1991; HENDERSON; VANDERBERG, 1992).
Nesse sentido, podemos refletir, ainda, que um ajudante poderia facilitar a ocupação
da mãe com seu filho autista ou com outros afazeres. Seria um cuidador que compartilhasse
os cuidados com a criança, a fim de liberar essa mulher para o desempenho de outras
atividades. Enfermeiros, por exemplo, são bem qualificados para exercer o papel de ajudante
na família de indivíduos com incapacidades de aprendizagem ou intelectuais (DAVIES,
1996). O papel do especialista pode ser o de um importante coadjuvante, na provisão de
diversos serviços requeridos pelos membros de famílias de crianças autistas. Contudo, não se
podem deixar de lado os encargos financeiros envolvidos na contratação de um ajudante,

128

ainda que não seja um especialista, o que parece estar distante da realidade da população de
nosso estudo.
As vivências de sofrimento tanto das mães, quanto dos pais (homens), conforme
pudemos observar nesta pesquisa, sugerem que existe um luto a ser elaborado pelas famílias,
a partir da definição do diagnóstico. Ao ser instituído, o diagnóstico materializou e, de certo
modo, tornou palpável um problema a ser enfrentado. Por outro lado, a superação desse
problema impôs um desafio imenso e constante, aos familiares: aceitar a condição da criança
e buscar tratamentos.
No estudo de Monteiro et al. (2008), mães de crianças com autismo manifestaram
sentimentos de nulidade, fé e solidão. Sobretudo as mães, muitas vezes, deixam de viver o
próprio cotidiano para viverem exclusivamente o do filho, como mencionamos acima.
Segundo Reid (1999), é comum que pais de crianças autistas se sintam traumatizados,
desesperados, frequentemente com pouca esperança e com um senso prejudicado de valor
pessoal. Pode ser efetivo que os profissionais que atendam a essas mães enfatizem a
importância de uma carreira profissional ou ocupação semelhante externa para elas (TUNALI;
POWER, 1993).
As adaptações necessárias à convivência com a criança, a adoção de alterações no
cotidiano das mães, a revisão de prioridades em suas vidas, enfim, o modo de lidar com as
dificuldades da criança, tudo isso pode potencializar conflitos emocionais e afetivos, que
demandam cuidados especiais. Tunali e Power (1993) propuseram como um meio alternativo
de satisfação o engajamento em atividades recreacionais, ampliando a rede de suporte
familiar, com possibilidade de grupos de apoio em atividades organizadas. Para os autores,
futuras pesquisas devem investigar as necessidades psicológicas e emocionais dos membros
da família, como se situa o objetivo desta tese.
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Apenas Laura (casal 2) e Emília (casal 3) declararam exercer atividade remunerada,
em um período do dia. Por sua vez, os homens relataram, principalmente, sua ocupação fora
de casa, descrevendo suas funções no emprego e o encontro com a criança, na chegada à casa,
cotidianamente:

Às vezes eu chego cansado e a gente queria uma outra coisa na hora
que chega em casa... mas com o (filho autista) não dá [...] ele quer me
bater [...] no meu trabalho, eu tenho um dia cheio... às vezes tem
problemas e eu só quero chegar e descansar... mas não dá... tem
muitos problemas e eu cheguei no extremo, nesse final de semana, de
dizer que eu não aguentava mais... que não dava... mas eu sei que
estava errado em dizer isso (João, casal 1)

Ele (filho autista) fica muito agitado, quando o pai chega... ele fica
mais agressivo... não sei por que ele faz assim (Virgínia, casal 1)

João relatou a existência de uma disparidade entre o que ele esperava vivenciar na
relação familiar e o que acontece na realidade de sua casa. Era algo que não correspondia ao
que foi idealizado por ele. Além disso, abordou sua dificuldade de encontrar saídas criativas
para lidar com a agressividade do filho e se aproximar dele. Com relação às interações entre
pais (homens) e seus filhos, apoiamo-nos nos estudos de Barriguete et al. (2002), para os
quais os contatos iniciais entre o pai e seu filho são situações de aprendizagem para ambos,
em que o pai busca diminuir as excitações da criança, o que favorece o holding. Assim, não
há realmente como saber previamente o que vai ocorrer nessa outra dupla, é preciso tempo
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para que ambos consigam chegar a uma sintonia. Porém, um aspecto mais delicado, destacado
por João, refere-se a sua dificuldade de introduzir-se na díade mãe-filho:

Ele é muito ligado na Virgínia... e comigo, como eu chego tarde em
casa, depois do trabalho, eu tento me aproximar dele e às vezes ele
não quer... ele me bate... não quer que eu o tire de perto dela... da
mãe dele (João, casal 1)

Parece que ele não se sente autorizado, diante do filho, fica impotente, um terceiro
que não pode adentrar na relação diádica mãe-filho, o que lhe subtrai a posição de autoridade
paterna. Gomes (1998, p. 88) explica que, de acordo com a Psicanálise, na medida em que o
papel do pai fica encoberto pelas vivências edípicas da mãe, “ele não consegue exercer sua
função de terceiro, que entra justamente para separar essa relação muito ligada entre mãefilho”. E continua:
Portanto, para esse pai é mais fácil apenas assumir o papel de provedor da
família, que historicamente foi muito bem determinado, e talvez seja por aí
que ele sublime, de acordo com o conceito freudiano, a fraqueza do seu
papel de homem, dentro de uma visão mais profunda e inconsciente, onde
está fincada a sua relação conjugal, que vem sendo norteada apenas pela
formação e manutenção da família, embasada em conflitos edípicos.

Notamos, dessa maneira, que o aspecto conjugal também fica prejudicado por esse
tipo de ligação da mãe com a criança, que se assemelha à simbiose apontada por Mahler
(1982). A longo prazo, a permanência nessa ligação, a dificuldade de separação entre a mãe e
seu filho culmina em problemas na formação da identidade da criança. Vários estudiosos do
autismo se detiveram nesse momento do relacionamento da mãe com seu bebê. Para Mannoni
(1995), essas crianças e suas mães formam “um só corpo, o desejo de um confundindo-se
tanto com o desejo do Outro que os dois parecem viver uma única e mesma história” (p. 37).
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Em outro estudo, Mannoni (1999[1963], p.4) citou casos em que a criança tinha uma
lesão orgânica e o pai não se sentia no direito de ser tratado como um interlocutor aceitável. A
psicanalista lembrou-se de um pai, o qual lhe dissera que “uma criança doente é assunto de
mulher”, o que reforça a concepção enraizada ainda hoje de que o papel tradicional da mulher
é o de se ocupar com o cuidado dos filhos e do lar. Devido à condição especial da criança,
essas mães assumiram esse papel exclusivo de cuidadoras. Em nossa amostra, reiteramos,
apenas duas delas trabalhavam fora de casa.
A configuração dessas famílias contrasta, de certo modo, com a realidade vigente em
nossa sociedade, em que a mulher está inserida no mercado de trabalho. Grande parte delas
assume a manutenção do lar, é responsável pela família, do ponto de vista financeiro, ou até
mesmo pode optar por não ter filhos (RIOS; GOMES, 2009), como acontece em vários países
e, mais recentemente, no Brasil. Diversas transformações ocorreram no papel da mulher, ao
longo da história, na medida em que elas quebraram barreiras e passaram a ocupar funções
para além do cuidado doméstico. As relações familiares, consequentemente, mudaram a partir
dessas transformações. Na contemporaneidade, o modelo tradicional, nuclear, de família
convive com outras configurações familiares, como a monoparental, a homoparental, a
recomposta, entre outras possibilidades.
Em oposição, na população de nosso estudo, as mães ocuparam esse papel
tradicional de dedicação ao lar e aos filhos, enquanto o serviço fora do lar foi relatado por
todos os pais. Henrique e Douglas contaram que, por causa de seu ofício, moravam em outras
cidades e acabavam ficando distantes da convivência diária com seus filhos. Contudo, ambos
narraram momentos agradáveis e de afeto, no reencontro com as crianças, o que também foi
salientado por Clóvis:
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Ele é muito apegado a mim... depois que eu chego, ele não me larga
mais (Henrique, casal 3)

Ela quer ficar perto de mim, depois que eu chego em casa... a gente
fica sem se ver bastante tempo... ela fica pedindo atenção (Douglas,
casal 4)

Ela adora... a gente adora brincar... quando eu chego, ela faz uma
farra... se eu estou aqui e ela me vê... esquece! Ela vai querer ficar
comigo! na hora que eu chego... aí é uma hora correndo... correndo
com ela (Clóvis, casal 5)

Os pais enfatizaram que, ao chegar do serviço, ocupavam-se de tarefas como
acompanhar o banho, dar refeições e “brincar” com as crianças. Podem ser criados rituais da
família, para lidar com essa fase. De acordo com a teoria winnicottiana, a mãe só pode ser
suficientemente boa e facilitar o processo maturativo do filho, se houver a presença também
de um pai suficientemente bom, ou de pessoas que possam substituí-lo nessa função de
estabelecer as regras, a lei. Os pais entrevistados pareciam engajados na criação do filho; por
outro lado, alguns deles estavam distantes, na maior parte do tempo, de sorte que a mãe ficava
encarregada de acompanhar a criança, nas atividades diárias.
Todavia, a interação com o filho não era sempre tranquila, segundo pudemos
aprofundar, com a oportunidade de mais conversas com o casal 1. João relatava que não
conseguia brincar com o filho, não era espontâneo, como se sua capacidade imaginativa
estivesse bloqueada. No entanto, esforçava-se, dizendo: eu quero ajudar o meu filho.
Podemos compreender o empenho dele para estar junto da criança.
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Tomamos de forma ampla essa atividade do “brincar” citada pelos pais. Não se trata
do brincar compartilhado, aquele brincar na forma transicional, conforme teorizado por
Winnicott, em que a criança concebe a diferenciação eu-outro. Não corresponde à atividade
criativa e experiência cultural conceituada por Winnicott (1975[1971]). O filho de João
relacionava-se de forma autística com objetos autísticos (TUSTIN, 1990), inanimados, que
produzem determinadas condições de sensorialidade. Dava-se, então, um desencontro:

Ele tem muitos brinquedos também... mas ele gosta de rodas... nós
demos de presente uma moto pra ele andar... no começo, ele só ficava
rodando as rodas dessa moto... virava ela ao contrário e mexia nas
rodas... agora que ele está andando com ela [...] ele gosta de
ferramentas... nas férias, eu reformei umas cadeiras e ele ficava em
cima de mim... queria as ferramentas... a furadeira... se deixasse, ele
fazia (João, casal 1)

A criança autista pode manifestar comportamentos tanto de agitação intensa quanto
de passividade, paralisação, o que angustia os pais. Na maioria das vezes, ela não se lança à
vida e é preciso suportar esse vazio para poder ajudá-la. No caso de João, do nosso ponto de
vista, parece que esses possíveis encontros estavam sendo ensaiados por pai e filho. Mas,
ambos, pai e mãe, sentiam-se inseguros, mediante certos comportamentos da criança.
Interrogavam-se constantemente sobre suas atitudes em relação a ela:

Eu estou tentando ser mais paciente, nessas últimas semanas, estou
tentando ter mais calma com ele... eu procuro entendê-lo mais... às
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vezes, quando ele me bate... a gente tenta fazer diferente, às vezes
(João, casal 1)

Nós sabemos que temos que melhorar... é complicado, porque tem
horas que nós não sabemos como agir com ele, né... mas a gente tem
que tentar de algum jeito (Henrique, casal 3)

A gente está tentando fazer diferente... é difícil... a gente fica com
aquela preocupação toda... faz isso, faz aquilo... é certo ou não é?
(Emília, casal 3)

Fica predominante a cobrança de si mesmos, como se existisse um caminho correto,
que não foi seguido por eles. Não valorizavam seus movimentos em busca de ajuda,
envolviam-se em um sentimento de culpa, cristalizado e inconsciente, no qual o superego
severo atuava constantemente, acusando-os. Encontravam-se impedidos de reconhecer o
esforço empreendido na trajetória familiar. Pechberty (2007, p. 18) discute as práticas clínicas
atuais, a partir do debate entre o cuidado e a educação, ressaltando que, no tratamento
psicoterapêutico da criança, o terapeuta pode estabelecer uma forma de escuta dos pais, na
qual a função principal não é dar conselhos, mas permitir ao familiar falar “de sua função
educativa e das condições inconscientes que aí se atam”.
A insegurança invadiu igualmente os ambientes externos à casa, devido aos
comportamentos estranhos da criança, o que criava situações delicadas para os pais perante as
pessoas ao redor. Isso acabou sendo um fator que fez os pais desistirem das saídas de casa,
por exemplo, para momentos de lazer e recreação que serviriam como atividades prazerosas e
de descanso:

135

Eu já tive até problema em supermercado, por causa dessa mania
dele... ele quer pegar o rótulo da cerveja de qualquer jeito... se for um
caminhão da cerveja, ele sai correndo atrás, se não tomar cuidado...
ele fica vidrado por aquele desenho da garrafa e ai de você se não der
pra ele... ele começa a chorar, a fazer birra... não tem jeito, tem que ir
embora com ele (João, casal 1)

E o que acontece é que eu vou lá na igreja pra estudar... pra ler a
Bíblia... mas não é isso que acontecesse, porque o (filho autista) não
para um minuto... ele não quer ficar sentado, não consegue esperar...
eu confio em Deus que ainda um dia ou não... mas ele vai ficar
sentado como outros meninos... então, enquanto as pessoas lá da
igreja ficam lendo e estudando, eu fico lá fora com ele... ele fica
correndo... ele não para (Virgínia, casal 1)

Ele não para nenhum minuto... a gente tem que ficar correndo atrás
dele pra ele não fazer nada, não quebrar nada... a gente tem até medo
de sair com ele... se ele estraga alguma coisa dos outros, a gente fica
com vergonha (Emília, casal 3)

A gente não pode assim... ir numa festa... num restaurante, porque ela
quer mexer em tudo que ela vê (Douglas, casal 4)

A gente sai... vai ao restaurante... outro dia a gente foi naquele
restaurante (nome do restaurante) e ela ficou correndo lá, comigo... é
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bom que é um lugar grande, tem bastante espaço pra brincar... aí um
come de cada vez, pra ficar com ela, porque ela já come e não quer
mais ficar na mesa, não... tem que brincar... sai correndo... tem que
ficar olhando ela o tempo inteiro (Clóvis, casal 5)

Conforme a narrativa dos casais, existia uma tentativa de viver uma vida normal.
Tentavam adaptar-se às condições da criança, inserindo-a nesse momento da refeição em
ambientes diferentes, mas sobressaiu a agitação e os aspectos negativos dos filhos. Isso
mostra que a vida fora do ambiente do lar pode ficar prejudicada pelos sintomas da criança e o
que mobiliza, nos pais. O resultado foi um desconcerto, um sentimento de impotência, como
frisado pelo casal 3:

Outro dia a gente foi num restaurante... acho que foi num restaurante
e ele adorou... comeu direitinho (Henrique, casal 3)

Só que depois que ele acaba de comer... aí a gente tem que ficar
segurando, porque ele não aguenta esperar... ele quer sair... ele quer
fazer alguma coisa... pegar alguma coisa (Emília, casal 3)

Emília acrescentou:

É porque ele não para nenhum minuto... a gente tem que ficar
correndo atrás dele, pra ele não fazer nada, não quebrar nada... a
gente tem até medo de sair com ele... até nesse dia do noivado da
prima dele, que eu te falei, eu ouvi um menino falando assim: „ainda
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bem que ele vai embora‟, porque ele estava mexendo em tudo e de
repente quebrou um negócio lá e eles falavam que não tinha
problema, mas a gente fica sem graça... né? (Emília, casal 3)

Vocês acabam não se sentindo bem nessas situações... (Pesquisador)

A gente até desanima um pouco, sabe... a minha irmã mesmo chamou
a gente pra ir lá na casa do namorado dela... ele sempre chama a
gente... mas eu não quero ir, enquanto ele tiver assim, porque e se
acontece alguma coisa? (Emília, casal 3)

Mesmo diante de outras pessoas da família, essa sensação esteve presente, de acordo
com o que foi destacado por Emília acima e também por Virgínia e Anita:

Outro dia eu viajei lá pra casa dos meus pais, que é em outra cidade...
eu fui com o meu cunhado que tinha vindo pra cá e depois voltei com
ele de carro... o (filho autista) estranhou um pouco, porque a minha
mãe tinha mudado de casa... ele logo reparou... não era aquela que
ele conhecia antes... e também tinham os meus irmãos lá... só que aí
ele começou a chorar e se bater muito... durante um tempão... sabe, a
minha família tem muito respeito por mim e pelo (filho autista)...
então, eles foram lá pra dentro e me deixaram ficar com ele em um
cômodo da casa, pra ver se ele acalmava... e aí ele se bateu... gritou...
ficou meia hora assim e depois passou... eles gostam que a gente vá lá
e fique um pouco (Virgínia, casal 1)
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Estava toda a família dele (marido) lá com a gente, no restaurante... e
a (filha autista) só quer ficar correndo... as pessoas querem saber das
coisas e às vezes a gente não sabe o que dizer... querem saber o que
ela tem... porque ela não para, não fica sentada que nem as outras
crianças... eu não sei o que falar direito (Anita, casal 5)

Do ponto de vista de nossa análise, tomando a fala de Virgínia, parece-nos que esses
parentes se paralisaram, em um momento de crise da criança. Não souberam como ajudar essa
mãe, no desespero de defrontar-se com a crise de seu filho de cinco anos. É como se ele fosse
um pequeno furacão incontinente. De fato, ninguém está preparado para lidar com uma
situação como essa. Não são apenas os pais nem os demais parentes, é a sociedade como um
todo que precisa aprender a conviver com essa diferença. Não obstante, é oportuno sublinhar
que os pais de crianças autistas podem sofrer humilhações afetivas, em suas famílias de
origem (MARTÃO, 2002). Suspeitamos, a partir dos relatos acima, que a impossibilidade
física e psíquica de oferecer continência à situação, no sentido de moderar os gestos da
criança, por exemplo, estendeu-se a todos. Não tomaram nenhuma atitude concreta, no caso
de Virgínia, de modo a impedir que o menino se ferisse ou machucasse a mãe.
Sobre as famílias de crianças com deficiência e suas maneiras de interagir com seus
filhos, Grange-Ségéral (2006, p. 37) alerta:
Os mecanismos de defesa encontrados os quais nos confrontam as famílias
não podem em nenhum caso ser objeto de julgamento: primeiramente,
porque eles constituem aquilo que uma família pôde instalar de mais
precioso para sobreviver ao desmantelamento e à aflição. Em seguida,
porque alguns desses mecanismos são presentes e demandam ser
encontrados em cada um de nós, incluídos aqueles encarregados
profissionalmente dos serviços educativos ou cuidador com respeito ao
sujeito deficiente. (tradução nossa)
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Dessa maneira, não nos cabe julgar o posicionamento de cada um, mas advertir para
a sobrecarga que pode atingir essa mãe. Virgínia ainda mencionou uma situação que ocorre,
quando tenta estimular o filho no relacionamento com as crianças da vizinhança:

Quando chega mais pra o final do dia, ele adora correr e lá na
vizinhança todo mundo gosta muito do (filho autista), porque ele
gosta dos cachorros... e aí eu deixo ele correr com as outras
crianças... ele adora e aí, às vezes, ele me dá um tapa... dá um tapa e
sai correndo... só umas duas, três vezes... mas eu tenho um negócio
que se eu tiver que falar uma terceira vez, aí não dá... então, eu falo
pra ele: „se você me der um tapa de novo, nós vamos entrar‟... aí ele
para (Virgínia, casal 1)

A excitação do menino era tamanha que ele não podia se controlar, e a mãe não se
sentia capaz de segurá-lo, ainda que ela buscasse impor limites verbalmente. Além do
tratamento institucional como busca de ajuda para o problema do filho, Virgínia confessou
apoiar-se em crenças religiosas, como fonte de esperança na melhora do filho:

Eu confio em Deus que um dia ele vai melhorar... vai ficar sentadinho
que nem as outras crianças... eu tenho muita fé nisso (Virgínia, casal
1)

Observamos que os casais procuram confiar na melhora dos filhos. Entretanto, em
muitos momentos, não confiam em si mesmos, seu empenho perde o efeito, sentem-se
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incapazes, julgam que suas atitudes são inúteis. Em decorrência, torna-se imprescindível uma
intervenção psicológica, a fim de recuperar a confiança e aliviar o sofrimento do casal.

2.2 Interface entre parentalidade e conjugalidade

A conjugalidade emergiu raramente entre os casais, pais de crianças recentemente
diagnosticadas autistas. O aspecto conjugal esteve concatenado à relação parental, atravessado
pela preocupação com a criança.
Para Reid (1999), o relacionamento entre os pais de uma criança autista é
frequentemente atingido pela condição da criança, o que também ocorreu em nosso estudo.
Antes mesmo da abordagem do material em si, vale relembrar as dificuldades de aceitação
dos pais ao convite para participar da pesquisa. Compreendemos as várias complicações
concretas, como o horário de trabalho dos pais, o fato de o casal ter de se deslocar até a
instituição para a entrevista, contando que muitos moravam em cidades vizinhas e, em
acréscimo, o investimento de tempo e também financeiro, no transporte até o local da coleta.
Todavia, além dos fatores levantados, centralizamo-nos nos aspectos inconscientes que
permeiam essa não aceitação. Certa resistência dos pais foi reconhecida igualmente por
Martão (2002), em seu estudo, que investigou as possíveis implicações entre a dinâmica do
casal e a relação com o filho autista.
Os elementos referentes à vida do casal apareceram entremeados pelos cuidados com
o filho autista. Os casais tiveram dificuldades de se expressar sobre a relação conjugal
desvinculada do problema da criança:

Eu acho que nós dois... como um casal... nós temos que ter um tempo
também pra gente, né... a gente gosta de levar ele pra passear... ficar
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andando de carro... ele vai vendo as coisas... eu poderia ensinar mais
coisas pra ele (Virgínia, casal 1)

Nossas pressuposições foram corroboradas pelas narrativas dos casais. Não houve
lugar para a conjugalidade, nessa condição de extremo sofrimento relacionado ao fato de ser
pai/mãe de um filho autista recentemente diagnosticado. Gomes (2007, p. 19) atendeu, em
uma clínica-escola, a casais cujos filhos apresentavam outras problemáticas e constatou que
“alguns casais se subtraem, se anulam ou nunca chegam a ter uma existência, independente do
fato de terem constituído uma descendência”, preponderando dentro das famílias as
identidades de pai/mãe, sem espaço para a relação homem/mulher. Pode-se refletir que, ao
menos nesse momento da vida familiar, em que a criança tinha sido recentemente
diagnosticada e que começava seu tratamento, houve uma subtração da vida conjugal, diante
da situação de sofrimento. Reconhecendo todo o itinerário terapêutico (FAVERO-NUNES;
SANTOS, 2010, no prelo) realizado pelos pais, na busca de ajuda à criança, esse período
vivenciado pela família foi de investimento mental e de outras forças, na procura de ajuda à
criança, fator que se julgava urgente.
Conflitos conjugais ainda podem acontecer, decorrentes da mistura entre as
diferentes funções exercidas pelo casal enquanto pai e mãe. Shu, Lung e Chan (2000)
investigaram o impacto de crianças autistas sobre a saúde mental de suas mães, concluindo
que, em alguns casos, as mães relataram que a satisfação matrimonial diminuiu com a
presença da criança autista, e que tais famílias podem precisar de suporte para enfrentar essa
crise. Compreendemos o resultado desses autores e acrescentamos que seria necessária uma
intervenção com o casal, que pudesse olhar para os sentimentos reprimidos, com respeito ao
filho e ao parceiro.
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2.2.1 O distanciamento e a falta
[…] Ne me quitte pas
Je ne vais plus pleurer
Je ne vais plus parler
Je me cacherai là
A te regarder
Danser et sourire
Et à t'écouter
Chanter et puis rire
Laisse-moi devenir
L'ombre de ton ombre
L'ombre de ta main
L'ombre de ton chien
Ne me quitte pas […] 14

Inicialmente, o casal 1 narrou a história familiar, contando sobre o serviço do pai e as
transferências de emprego que o afetaram, negativamente:

A gente viajava muito por causa do trabalho dele... era muita
mudança de cidade... lugares longe um do outro... eu acho que isso
afetou (o filho autista) (Virgínia, casal 1)

Nós mudávamos muito às vezes de lugares extremos... em outros
Estados... era o meu trabalho... não tinha jeito... tinha que fazer
(João, casal 1)

Nesse caso, toda a família se mudava em função do local de trabalho do homem, o
que foi visto pelo casal como prejudicial para todos, especialmente para a criança. Segundo
relato de João, em cada cidade passada, ambos os pais buscavam tratamento para os
problemas do filho.
14

[...] Não me deixe/ Eu não vou mais chorar/ Eu não vou mais falar/ Eu vou me esconder aqui/ Para te olhar/
Dançar e sorrir/ E para te ouvir/ Cantar e depois rir/ Deixe-me tornar/ A sombra da tua sombra/ A sombra da tua
mão/ A sombra do teu cachorro/ Não me deixe [...] (tradução nossa). Ne me quitte pas. Letra e música: Jacques
BREL (1929-1978), 1959.
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De forma diferente aconteceu com os casais 3 e 4. Emília relatou os vários aspectos
concernentes às dificuldades enfrentadas pela família no cuidado com a criança devido ao fato
de o marido trabalhar em uma cidade distante da residência familiar, retornando ao lar cerca
de duas vezes por mês:

Passei dois anos carregando sozinha o menino nos braços... levando e
trazendo de hospital... já chegou vez de eu levar ele duas vezes por
dia no hospital, quando a gente procurava o que ele tinha... foram
oito ônibus num dia, com só com ele no meu colo (Emília, casal 3)

Esse casal havia justificado a presença do filho na primeira entrevista baseado, na
separação já vivida frequentemente pela criança com relação ao seu pai. Como Henrique
passava pouco tempo com o filho, seria difícil para o menino separar-se dele:

Quando o pai volta, ele (filho autista) não desgruda do pai nenhum
instante... vai com ele pra todo lado (Emília, casal 3)

Emília salientou também a falta sentida pelo filho quando o pai ficava distante, no
emprego. Seguindo essa pista de reflexão, temos a impressão de que ela fala sobre a falta que
ela mesma sentia do marido, por ele não estar presente para apoiá-la e participar do
enfrentamento de tais dificuldades. Parece que essa conjugalidade pode ter ficado prejudicada
pelo afastamento do marido antes mesmo dos pais notarem os problemas da criança, o que foi
agravado com o diagnóstico. Pensamos, com efeito, que essa mulher se sentiu abandonada
pelo marido, de fato, sozinha.
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No que diz respeito ao casal 4, o marido também trabalhava fora e retornava ainda
menos para o lar, em torno de uma vez por mês. Ambos os membros do casal expressaram-se
da seguinte forma, quanto à relação conjugal:

A gente não briga, não... não dá tempo... eu ficava com o meu irmão
que morava comigo no começo, quando viemos lá da outra cidade pra
trabalhar aqui... agora até que o (marido) está ficando mais... no fim
do ano, ele fica até um mês de férias... mas nos outros tempos, não
(Antônia, casal 4)

A gente mal se vê... se brigar, ainda... (riso) (Douglas, casal 4)

Trata-se de uma conjugalidade permeada por tais vicissitudes: o cuidado com a
criança autista, as necessidades de emprego para manutenção da sobrevivência de todos
ficando mais a cargo do marido. Conforme mencionado anteriormente, as mulheres dos casais
2 e 3 trabalhavam fora, mas garantiram que a principal fonte de renda familiar era a do
marido.
A relação entre homens e mulheres está mudando na atualidade. Novas
configurações familiares ganharam espaço e visibilidade na sociedade contemporânea. A
família tradicional já não é o único modelo encontrado, como acontecia nas décadas
precedentes. Existe a crescente participação das mulheres no mercado de trabalho e sua
contribuição no rendimento familiar; um maior número de famílias em que a mulher detém o
maior rendimento, sendo provedoras do lar, e ainda a redução do número de filhos por
família; enfim, todos esses fatores trazem um novo cenário à realidade brasileira (IBGE,
2007). A despeito de todas essas alterações, as famílias inseridas neste estudo configuram-se
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no modelo tradicional (composto pelo casal e filhos) e a mulher/esposa se encarrega dos
cuidados com a criança. O papel atribuído antigamente ao marido/pai apenas como provedor
material da família contrasta com a visão contemporânea do pai como participante ativo no
cuidado com os filhos.
Na história do casal 4, o distanciamento entre o marido e a esposa ocorreu
previamente à chegada dos filhos. O marido encontrava-se longe da esposa, desde a gravidez
da criança:

Como eu posso dizer... eu nem acompanhei direito a gravidez... nem
sei se eu posso dizer isso... eu já trabalhava desse jeito no meu
serviço... longe daqui, então... eu não podia acompanhar ela nos
exames, quando ele estava grávida... eu não participei muito
(Douglas, casal 4)

Você foi em um deles, sim, comigo... lembra aquele último? (Antônia,
casal 4)

O casal salientou vários entraves enfrentados pela família desde o início da vida
familiar, dentre eles as dificuldades financeiras, até mesmo antes do nascimento das filhas.
Posteriormente, com o nascimento das meninas, no casal 4, a questão da ausência da figura
paterna sobressaiu. Antônia relatou como a família vivenciava o retorno do marido e como a
filha autista buscava contato com o pai:

Ela (filha autista) tem o quartinho dela e ela quer que a gente durma
com ela, então eu até troquei de cama e dei a minha cama antiga pra
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colocar no quarto dela... de vez em quando, a gente fica lá pra ela
dormir... mesmo assim, depois ela vai lá pra o nosso quarto e quer
ficar perto dele... e não é no canto, não... ela quer ficar perto dele
(Antônia, casal 4)

O homem tentava ter uma participação mais ativa nos momentos em que estava
presente em casa, buscando desempenhar seu papel de pai. Entretanto, questionamo-nos sobre
a confusão de papéis que pode permear as relações familiares e sobre a conjugalidade
interrompida nessa dinâmica. A esposa, que podia se sentir abandonada por causa do serviço
do marido, precisava tolerar também o distanciamento dele frente enquanto dava atenção à
filha. Para essas famílias, notamos que o conjugal se estabelece na medida do parental. Nos
casais entrevistados, verificou-se que o espaço para viver a relação homem/mulher foi
configurado de acordo com a prioridade da parentalidade, devido à condição especial da
criança.
Segundo Eiguer (1998), uma diversidade de papéis define o sujeito familiar como um
ser múltiplo e contraditório. São oposições afetivas da ambivalência das diferentes posições,
dentre as quais amamos algumas delas e rejeitamos outras. Isso confere ao sujeito familiar sua
unidade: uma das características da genitalidade é de marcar precisamente as ligações
familiares pelo selo da diversidade; esta diversidade permite o equilíbrio, as compensações”
(1998, p. 59, grifo do autor). Para o autor, a solidez da organização conjugal vem desses
compromissos múltiplos.
Parece-nos que tais compromissos nos casais com um filho autista são organizados
de maneira peculiar, em que o conjugal se encontra na interface com a parentalidade, mas sob
a condição de o primeiro estar submetido a esta segunda. Isso ocorre primordialmente em
função dos inúmeros cuidados que a criança requer. Todavia, notamos que algumas relações
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estavam anteriormente desgastadas por outras questões, dentre as quais aquelas ligadas ao
aspecto financeiro familiar, de sorte que o fenômeno do autismo reforçou a fragilidade
conjugal.
No caso do casal 1, em que foi possível a realização de três entrevistas, houve um
aprofundamento maior com relação aos lugares ocupados por cada um na constelação
familiar. Esse fator nos permite refletir que encontros subsequentes poderiam oferecer mais
dados sobre a realidade vivida pelos casais. Desse modo, foi possível explorar a diversidade
de papéis, como os de pai/mãe e marido/esposa, através da narrativa de João e Virgínia. A
esposa questionou as atitudes do marido em relação à criança, chamando sua atenção para o
desempenho do papel de pai enquanto alguém presente e atuante na criação do menino:

Mas eu acho que o pai tem que participar disso mesmo... tem que
ficar com o filho... tem que cuidar... tem que brincar e não só depois,
quando chega na adolescência... acho que esse foi o meu caso... não
só nesses momentos (Virgínia, casal 1)

Virgínia mostrou, nesse relato, que as questões da conjugalidade estão permeadas
pela influência das gerações anteriores. Ela cobrava do marido algo que não recebera do pai:
atenção e comprometimento em sua vida, a autoridade paterna que não encontrou na sua
família de origem. Freud (1985[1910]) alertava, em seu texto “Um tipo de escolha de objeto
feita pelos homens”, para a influência dos modelos parentais na escolha amorosa dos vínculos
conjugais, transmitido de uma geração a outra. No caso de Virgínia, a queixa era de que o
modelo vivido na geração anterior repetia-se na atualidade.
No que diz respeito a essa comunicação entre gerações, Correa (2000) enfatiza dois
tipos de transmissão psíquica: a intergeracional, em que existe uma metabolização do material
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psíquico transmitido; e a transgeracional cuja herança genealógica não foi simbolizada.
Segundo Gomes (2007), as gerações anteriores sempre transmitem heranças às novas, e
depende do indivíduo que vive essas histórias o destino que tomarão essas heranças, em sua
vida. Consciente ou inconscientemente, se vai ser prisioneiro do legado familiar ou se
conseguirá elaborar essa transmissão. A autora acrescenta: “[...] é assim que também ocorre
na formação psíquica do casal, que tem, em sua origem ou constituição, todos esses
movimentos desencadeadores e determinantes das escolhas e manutenção dos pares
conjugais” (GOMES, 2007, p. 57).
Em referência ao casal 1, na comparação feita pela mulher do par conjugal atual com
o par parental da família de origem, pensamos que houve uma desvalorização do parceiro
conjugal. Decorrente de uma situação familiar vivenciada com o filho, configurando-se
também em um momento de crise do casal, o sentimento de frustração que ela nutria pelo
marido foi revelado, na medida em que ele não preenchia o modelo inconsciente desejado por
ela. Seguindo a dinâmica do casal, a direção da culpa pela situação familiar e conjugal, e não
só pela condição da criança, adquiriu novamente um peso, foi levada às costas do marido uma
segunda vez, pois ele aceitou passivamente o que foi dito pela esposa. Abel (2006), discutindo
acerca da fragilidade conjugal na contemporaneidade, cita que a conjugalidade parece
desejada nos dias de hoje apenas para reforçar o vínculo parental, ela é tomada somente em
relação à questão das crianças, não se evoca mais a duração da relação conjugal.
Revisando a literatura, com o intuito de corroborar nossos dados de que se julga
necessário o atendimento às questões emocionais desses casais, verificamos, através de um
estudo com pais e mães de crianças autistas, que quanto mais intenso foi o apoio social
recebido pelo casal, menos problemas conjugais houve (DUNN et al., 2001). Do nosso ponto
de vista, se o casal conta com um espaço de escuta constante e se usufrui do mesmo para
exposição dessas situações cotidianas, tais problemas podem ser ventilados e vividos de
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maneira menos penosa para todos os envolvidos. Para viver e evoluir em uma família onde se
encontra uma criança ou um adulto deficiente, é necessário o acréscimo de trabalho psíquico e
ajuda mútua entre seus diferentes membros (GRANGE-SÉGÉRAL, 2006).
Considerando, ainda, que o desejo de intimidade é inerente ao ser humano, a vida
sexual do casal é um importante elemento de aproximação física e emocional para a relação
conjugal, constituindo-se em uma de suas bases (GIDDENS, 2000). Os casais não se
manifestaram com relação à vida sexual. Levando em conta que a conjugalidade ocorreu em
função da parentalidade nessas famílias, cujo filho foi recentemente diagnosticado, pensamos
que o diálogo sobre a sexualidade poderia ocorrer no caso da continuidade das entrevistas,
quando esse espaço terapêutico poderia ganhar maior confiança.
Embora não tenha sido possível observar aspectos relacionados à maturidade do
casal, nem se houve crescimento dos envolvidos nesse processo, acreditamos ter despertado
nos casais questões relacionadas à temática conjugal. O que nos parece certo é que esses pais
com uma autoestima baixa precisam de auxílio para entender as dificuldades da criança e,
assim, compreender como isso interfere na vida a dois.
Silva (2008) pesquisou a relação conjugal de casais pais de crianças com câncer e
observou que, para a maioria deles, a relação conjugal foi deixada para segundo plano, não
voltavam seus pensamentos para analisar a situação com o cônjuge. Todos os participantes
foram capazes de identificar que o relacionamento com o parceiro passou por mudanças após
o adoecimento da criança, entretanto, muitos ainda não haviam pensado em como lidar com
essas questões. Observou-se que as mudanças com o cônjuge ocorreram logo depois do
diagnóstico, estando diretamente ligadas ao prognóstico da criança, podendo se intensificar ou
atenuar conforme a resposta da criança ao tratamento, e o casal aprende a vivenciar as
diferentes fases da doença. A mulher também foi vista como o sujeito que mais participa do
tratamento da criança, o que faz com que ela deixe de lado seu papel de “esposa”, doando-se
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integralmente ao papel de “mãe”. Entretanto, houve um crescente envolvimento dos pais
(homens) e foi observada a importância ativa de seus cuidados com a criança. Os resultados
desse estudo se assemelham ao nosso, no que se refere à conjugalidade. Ainda que, tanto o
autismo quanto o câncer sejam condições crônicas, estas são situações diferentes, mas que
podem nos ajudar a pensar na conjugalidade de maneira ampla, em diversos contextos, e na
forma como ela é afetada quando um filho adoece.

2.2.2 Vida de casal, vida social
[…] Ma liberté
Pourtant je t‟ai quittée
Une nuit de décembre
J‟ai déserté les chemins écartés
Se nous suivions ensemble
Lorsque sans me méfier
Et les pieds et poings liés
Je me suis laissé faire
Et je t‟ai trahie pour
Une prison d‟amour
Et sa belle geôlière.15

Constatamos que, ao longo das entrevistas, quando o pesquisador tentou estimular os
pais a falarem sobre a vida conjugal, muitas vezes associavam a dinâmica do casal à “vida
social”, ou seja, a conjugalidade ligada a eventos como sair de casa e frequentar lugares de
lazer.

Os casais 1, 4 e 5, quando questionados sobre a relação conjugal, responderam

vinculando a relação homem-mulher ao sair de casa:

Pensando na vida de vocês dois, como casal... como é o
relacionamento de vocês? (Pesquisador)
(Anita apenas sorri, com certo embaraço, e não responde)

15

[...] Minha liberdade/ No entanto, eu te deixo/ Uma noite de dezembro/ Eu me afastei, os caminhos separados/
Se nós continuássemos juntos/ Então que sem desconfiar/ E os pés e punhos ligados/ Eu me deixei fazer/ E eu te
traí por/ Uma prisão de amor/ E sua bela guardiã. (tradução nossa). Ma liberté. Letra e música: Georges
MOUSTAKI (nascido em 1934). Cantada por Serge REGGIANI (nascido em 1922).
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É bom! A gente sai... vai no restaurante... outro dia a gente foi
naquele restaurante X e ela (filha autista) ficou correndo lá, comigo...
aí um come de cada vez pra ficar com ela (Clóvis, casal 5).

Como é que fica a relação de vocês dois, pensando em tudo isso sobre
que estamos conversando? (Pesquisador)

Com ela (filha autista) assim... a gente não pode, assim... ir numa
festa... num restaurante, porque ela quer mexer em tudo (Douglas,
casal 4).

De forma semelhante, o assunto da necessidade de se ter um tempo para a relação
conjugal surgiu entremeado pela questão de estar fora do ambiente do lar:

É... e eu acho que nós dois, como casal, temos que ter um tempo
também pra nós né... a gente gosta de levar ele pra passear... ficar
andando de carro... ele vai vendo as coisas... eu poderia ensinar mais
coisas pra ele (Virgínia, casal 1)

A gente sempre se deu bem... nunca brigamos... estamos há treze anos
casados e nunca brigamos... quando ele chega, as meninas vão atrás
dele... no dia que ele tá aqui, a (filha) não desgruda... ela faz tudo
com ele... banho, eu não posso nem pensar... é ele que dá (Antônia,
casal 4).
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Conforme estudo de Gray (1997), existe uma dificuldade de a família autista
compreender o que quer dizer uma vida familiar normal. Percebemos que a dinâmica
particular dessas famílias provoca o afastamento da vida social, algo que faz parte daquilo que
concebemos como “normal”. Esse fator mostra que essas famílias podem cada vez mais se
isolar da convivência em ambientes diversificados.
Dado o pouco tempo de contato com os casais participantes, não era objetivo desta
tese propor o resgate da conjugalidade. Sempre que era trazido algum questionamento
relacionado ao tema, logo se voltava ao assunto do filho. Esse é o universo central para esses
pais, em que a vida conjugal fica num segundo plano. Não puderam pensar, nem se expressar
sobre a relação amorosa, por exemplo. Contaram sobre os aspectos concretos, o fato de sair de
casa, de estar em outros ambientes. A questão afetiva e sexual não foi abordada pelos casais,
ainda que lhes tivesse sido perguntado sobre o conjugal, o que retrata a dinâmica que eles
vivem e, provavelmente, o silêncio e a falta de espaço para se dedicarem a esse aspecto do
relacionamento amoroso.

2.3 O enquadre da entrevista: a questão da demanda

No encontro com cada casal é que se produziu a demanda dos pais. O pesquisador
almejou engajar-se com disponibilidade mental, emocional e empatia. Seu caminho foi
acompanhar os pensamentos dos pais e mostrar sua compreensão pelos conflitos vivenciados.
A entrevista, em certa medida, poderia causar uma desordem no pensamento dos pares, mas
se esperava que fosse também um espaço com efeito terapêutico. Mais tarde, na releitura do
material coletado, utilizamos os elementos não-verbais e a atitude contratransferencial, para a
conscientização do que foi sentido no momento de cada entrevista, tomando-os como
elemento de análise.
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Casal

Entrevis
ta

1) João
e
Virgínia

Primeira

Pontos-chave: criação de uma
demanda

Conteúdo latente

Antes da entrevista: pais
desconfortáveis
com
o
Estamos aqui, porque faz tempo que a entorno
da
instituição;
gente procura o que o (filho) tem
pressuposição
corroborada
pela fala do labirinto
Tirou um peso das nossas costas
Fantasia do pai: transmitiu
A gente faz tudo por ele
aspectos negativos ao filho;
Problemas em ambientes externos fantasia da mãe: não o
ensinou corretamente
devido ao comportamento do filho
Aqui é um labirinto

sentimento
Crises: comportamento agressivo da Crises:
impotência
criança contra si e contra os pais
Segunda

de

Estou tentando ser mais paciente, Sentem-se cobrados pelo
pesquisador frente ao que
nessas últimas duas semanas
fora conversado no encontro
Ele é muito ligado na Virgínia [...] anterior; por outro lado, a
tento me aproximar [...] ele não quer conversa pode ter produzido
que eu o tire de perto dela
inquietação e reflexão
Recuperar o tempo perdido

Dificuldade de o pai sustentar
seu lugar de autoridade
Tenho uma amiga [...] ela fala com ele
paterna, fragilidade conjugal
e ele obedece [...] dá até uma coisa
porque eu falo e ele não obedece... Impotência
diante
do
não sei se é por alguma culpa minha
comportamento da criança,
de se bater, de ambos, e
Nós dois como casal temos que ter um
inveja de Virgínia da
tempo também, né?
potência da amiga
A gente demorou muito pra aceitar
Impossibilidade de investir
na relação conjugal
Terceira

Pais de mãos dadas, mãe sorridente.

Casal
mais
“relaxado”,
menos defensivo

Relato de excitação da criança com
Situações de angústia pela
brinquedo: bateu-se, bateu nos pais
impossibilidade de controle
Encontro com outros familiares
da criança, impotência diante
da agressividade do menino.
Instituição: preocupação com regras
Familiares não auxiliaram a
Problema de tireoide da mãe
mãe,
sentimento
de
abandono.
Manifestação psicossomática
materna
Quadro 1. Pontos-chave e demanda latente de cada entrevista com o casal 1
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O casal 1 (Quadro 1) passava por uma fase de mudanças na rotina, para adaptação às
necessidades da criança autista, quando ocorreram as entrevistas. Nessa família, o pai relatava
sua dificuldade de aproximação do filho e dizia que o menino o rejeitava, sentindo-se
fragilizado. Durante o primeiro encontro, começou a surgir uma fala de ambos sobre os
problemas vivenciados com a criança em que a expressão dos mesmos parecia interditada.
Especialmente o pai se mostrava receoso na interação com o filho, devido à imprevisibilidade
do comportamento do menino. A mãe trouxe à tona conflitos emocionais do marido, iniciados
na infância e que perduravam até os dias atuais. Discutiu-se sobre o lugar que a criança
ocupava na família, conversando-se sobre como cada um desempenhava o papel parental na
relação com o filho.
Esse casal cooperou com o pesquisador, no sentido de associar mais livremente. Não
era preciso realizar muitos questionamentos para que pudessem apresentar suas narrativas.
Assim, percebeu-se que mobilizavam, no pesquisador/clínico, a sensação de que precisavam
de ajuda, necessitavam ser ouvidos e acolhidos. Retomamos nosso modelo da consulta
terapêutica enquanto um espaço e um tempo para facilitar as comunicações emocionais,
buscando aproveitar esse momento de encontro da melhor maneira possível para produzir
associações livres, em um contato direto com as próprias vivências e afetos. Com a realização
de três entrevistas, ancoradas no modelo da consulta terapêutica, percebeu-se que houve um
espaço de escuta, além de ser um espaço de entrevista de pesquisa, em que o pesquisador/
clínico facilitou a emergência de alguns conteúdos inconscientes. Não buscamos atenuar
conflitos, e sim conhecê-los, para que eles pudessem ser pensados pelo casal. Acredita-se que
a regularidade e continuidade dos contatos colaboraram para o estabelecimento de uma
relação de confiança.
Antes mesmo das duas primeiras entrevistas, o pesquisador observou que os pais
manifestavam sensação de desconforto, observando o entorno da instituição. Tal
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pressuposição foi corroborada pela fala inicial do pai, na primeira entrevista, de que a
instituição era um verdadeiro labirinto. Nosso olhar, direcionado aos aspectos inconscientes,
levou-nos a pensar que o pai traduzia uma aflição do casal ligada à instituição em si, ao seu
espaço físico, mas também a todas as dúvidas que emergiriam, durante as entrevistas,
relacionadas às interrogações da pesquisa e à influência da situação da criança na dinâmica da
família e na relação do casal. Percebeu-se que a fantasia inconsciente amedrontadora de
ambos os pais foi de ter transmitido aspectos negativos à criança, o pai através do que foi
vivido por ele mesmo em sua própria infância e a mãe temerosa de ter ensinado
incorretamente o filho, com culpa pela situação da criança. Ambos sentiam-se impotentes,
diante das crises do menino, o que apareceu nos três encontros.
No início do segundo encontro, o pai demonstrou que o pesquisador ocupava uma
posição superegoica para ele, pois salientou que estavam tentando melhorar, desde que
ocorreu o primeiro encontro, mostrando que pode ter tomado a conversa como uma cobrança.
Por outro lado, a conversa pode ter produzido inquietação e reflexão para esses pais. Além
disso, emergiu a dificuldade do pai de sustentar seu lugar de autoridade paterna diante dos
entraves para adentrar na “unidade mãe-criança” (EIGUER, 1998), o que foi comunicado no
espaço da entrevista, sendo nomeado pelo pai como algo que ele ainda não tinha dito à
esposa. O espaço da entrevista adquiriu um caráter terapêutico, direcionando para uma
comunicação particular que não tinha ocorrido entre os membros do casal e, assim, João
possivelmente sentiu-se livre para manifestar um conteúdo íntimo, o que pode ter amenizado
suas angústias relativas à situação.
Surgindo novamente o sentimento de impotência, Virgínia confessou não se
conformar com o modo de agir de sua amiga com seu filho, conseguindo acalmá-lo até que
parasse de se bater. O que se seguiu a esse sentimento de inveja foi que Virgínia disse que era
ela a mãe da criança, então ela deveria se ocupar do menino. Aqui a criança caracterizou-se
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como um fardo a ser carregado devido às tamanhas dificuldades de encontrar a boa distância
entre cuidar dele e deixá-lo livre. Alvarez (2007, p. 239) refere-se a “trouver la bonne
longueur d‟onde” no trabalho psicoterápico com as crianças autistas, ou seja, ela sugere
encontrar as ferramentas de comunicação com essas crianças para que alguma compreensão
possa ocorrer. Algum fragmento dessa comunicação efetiva pode ter sido conseguido pela
amiga de Virgínia que, provavelmente, se relacionou com a parte não autista do menino.
Diante da preocupação com a criança e dos questionamentos sobre o desempenho de papéis,
especialmente do marido enquanto pai, houve a impossibilidade de investir na relação
conjugal. Pensamos que Virgínia se sentiu aliviada ao conseguir contar a situação que
envolvia sua amiga.
Reconhecendo a condição severa de prejuízo no desenvolvimento característica do
autismo, refletimos sobre um possível benefício à criança e à família se os pais usufruíssem
de um apoio psicológico, embasado psicanaliticamente. Tratando-se de estudos psicanalíticos,
estes se centram mais no atendimento clínico do paciente com autismo (FONSECA;
BUSSAB; SIMÃO, 2004; KORBIVCHER, 2004) do que em trabalhos com o casal parental.
Todavia, um atendimento psicoterápico com o casal ou com a família também poderia tentar
ajudá-los nesse sentido. No caso de uma terapia de casal, essa modalidade não preconiza que
se aplaque o conflito. A proposta inerente à terapia psicanalítica familiar ou de casal é a de
que o tratamento deveria mudar a orientação do conflito, seu significado, conservando seus
aspectos dinâmicos (EIGUER, 1998).
No terceiro encontro, apesar da impressão inicial deixada pela mãe, de que estava
mais “leve”, os dois comunicaram situações de muita angústia pela impossibilidade de
controlar o filho. Virgínia relatou ocasião em que viajou com o filho para a casa de família de
origem e o menino teve uma crise e ela tentou acalmá-lo. Os outros membros da família
aceitaram passivamente a situação, não reagindo, isolando mãe e filho em uma sala até que o

157

conflito acabasse. Embora não soubessem o que fazer diante da problemática, deixaram os
dois sozinhos, na crise. Virgínia pode ter-se sentido abandonada pelos outros, mas ela negou
esse sentimento, chamando de respeito o posicionamento da família. Nesse mesmo encontro,
relatou a manifestação de problemas psicossomáticos.
O marido reclamou que não conseguia intervir na relação simbiótica da esposa com o
filho. Cobrava, de forma latente, seu espaço de marido na vida conjugal, pois daquela
maneira, se sentia o terceiro da relação. A mulher, por sua vez, expôs a insatisfação com a
fragilidade que ela percebia no marido, reclamando uma postura paterna de autoridade, como
aquele pai da infância que ela inconscientemente desejava possuir.
Com o casal 2 (Quadro 2), encontrou-se uma resistência inicial da mãe para
encontrar horários para a entrevista. Após várias tentativas, chegou-se a um acordo, o que
demonstrou uma ambivalência: um desejo de participar ou não do encontro. Essa
ambivalência foi reforçada quando, no início da entrevista, a mãe perguntou se teriam que
voltar novamente, como se não fosse uma atividade voluntária, ainda que o pesquisador
enfatizasse que não seriam prejudicados caso não aceitassem participar. Compreendeu-se que
esses pais estabeleceram uma ligação entre o pesquisador e a instituição AMA. Assim,
participar da entrevista seria tomado como participar de alguma atividade institucional. Foi
dito que o menino faltara por mais de um mês na AMA, o que foi justificado por um
problema de transporte.
Inicialmente, os pais aguardavam perguntas do pesquisador, mas durante o encontro
foram trazendo associações. Havia dúvidas sobre deixar ou não a criança na instituição, e o
mesmo acontecia com a escola regular. Entendemos que existia uma dificuldade de aceitação
do diagnóstico, que estava relacionada à criança ocupar esses diferentes espaços: na AMA,
seria uma criança autista; na escola, seria uma criança inteligente, mas com dificuldades de
relacionamento, portanto, um lugar perigoso para o menino. Com a emergência do tema da
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morte do filho anterior à criança com autismo, compreendeu-se que o pai demandou do
pesquisador uma postura de acolhimento, quando perguntou: É normal ela (esposa) ter
depressão depois de sete anos que o menino morreu? O marido demonstrou sua preocupação
com o estado emocional da esposa. Parecia haver a possibilidade de esse menino ter sido
desejado mediante a tentativa de lidar com um luto não elaborado. Acredita-se que a consulta
serviu para colocar em palavras uma lembrança familiar não dita e o assunto da profunda
tristeza materna. Pelo relato do pai, o filho autista buscava ocupar outro lugar nessa dinâmica,
conseguindo superar algumas dificuldades e se mostrando inteligente. Esse casal não abordou
manifestamente questões relacionadas à conjugalidade.

Casal
2) Miro
e Laura

Entrevis
ta
Única

Pontos-chave: criação de uma
demanda

Demanda latente

Dificuldade de agendar horário com a Resistência inicial materna
mãe para a entrevista
Dificuldade de oferecer-se
Vamos precisar voltar aqui de novo?
um tempo para reflexão
Ambivalência: ficar ou não
na instituição, ficar ou não
Salientaram dificuldade do diagnóstico, na escola
queixa do serviço público de saúde
Criança inteligente versus
Vida escolar do menino como um criança autista
ambiente perigoso: se ele pudesse ficar
Vivência de luto pelo filho
só aqui seria melhor
morto
e
pelo
filho
O único problema maior dele é a fala, idealizado
porque ele não diz frases longas... ele
fala algumas palavras... algumas frases Dificuldade de aceitar o
curtas
diagnóstico
Ele é uma criança que sabe tudo

Relato de filho anterior que morreu
afogado
É normal ela ter depressão depois de
sete anos que o menino morreu?

Quadro 2. Pontos-chave e demanda latente da entrevista com o casal 2
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O casal 3 (Quadro 3) demonstrou a urgência vivida, quando trouxeram o filho para a
primeira consulta. Uma preocupação extrema se fez presente, com a participação do menino
no primeiro encontro, e um desejo de que o pesquisador o conhecesse. Esse dado foi
corroborado por uma fala da mãe, no segundo encontro: O que você achou dele, assim,
comparando... com as outras crianças?
De fato, as informações do prontuário demarcavam que, desde o desmame, ocorrido
apenas aos três anos de idade, essa separação mãe-filho despertou conflitos. E,
posteriormente, estendeu-se também na relação do pai com a criança, o que fez com que o trio
“colado”, a família e não o casal comparecesse à entrevista. Justificou-se a presença do filho,
alegando que ele não compreendia o que era falado, logo, não tinha importância que
participasse. Acreditamos que, nessa fala, está presente uma característica desumanizada que
alguns pais de crianças deficientes lhes atribuem, confirmando os dados de Grange-Ségéral
(2006).
O reconhecimento dos pais pela dificuldade de encarar a condição do filho,
anteriormente, trouxe uma culpa pela demora na procura por ajuda, que pôde ser expressa
pela mãe. Ela relatou encontrar-se sozinha na criação do filho devido à distância do marido
por conta do emprego em outra cidade. Por sua vez, o marido reagiu à situação, solicitando
uma transferência do serviço para voltar à cidade da residência familiar e participar mais
ativamente dos cuidados com o filho. O menino compensava a ausência do pai, grudando nele
quando estavam juntos. Na interpretação dos pais, não podiam ser separados, mesmo em
momentos específicos do casal, incluindo a própria entrevista da pesquisa. Havia dificuldade
nesse corte, nem concretamente podiam estar sem o menino. Possivelmente, a separação
causava culpa e sentimento de tê-lo abandonado. Ao dormir, desconsiderando o espaço íntimo
do casal, o menino precisava se grudar ao pai, como também relatado nos casais 4 e 5.
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Casal

Entrevis
ta

3)
Henrique
e Emília

Primeira

Pontos-chave: criação de uma
demanda

Demanda latente

Desejo
de
que
o
pesquisador conhecesse o
Não tem importância ele vir, porque filho
ele não entende... o que a gente
conversa
Desumanização do filho
Não tinha ninguém pra ficar com ele

Entrada do menino na AMA
Exames e investigação diagnóstica

Solidão da mulher com
todas as necessidades da
criança

Trabalho do pai fora da cidade: Tomada de atitude do pai
quando ele voltava, a cada quinze
dias, nossa, era muito difícil pra ele
(filho autista)... acho que isso afetava
o emocional do menino
Pedido de transferência do pai para
trabalhar na mesma cidade que mora
Segunda

A gente tá tentando fazer diferente
Nós sabemos que temos que melhorar
Problemas em ambientes externos com
a
criança,
comportamentos
ritualísticos, apego obsessivo a certos
objetos

Sentiram-se
cobrados;
pensaram no assunto
Sentimento de impotência

Progressos do filho, após entrada na
escola e na associação
O que você achou dele, assim,
comparando...
com
as
outras
crianças?

Quadro 3. Pontos-chave e demanda latente de cada entrevista com o casal 3

Na segunda entrevista, a criança não esteve presente, ela pôde ser acolhida na própria
instituição, por monitores, enquanto o casal conversava com o pesquisador. Assim como o
casal 1, esse também se sentiu cobrado após o primeiro encontro, mostrando que o
pesquisador assumia uma posição superegoica nas suas fantasias, como de alguém que estava
ali para julgar o que eles fizeram. De outra maneira, esse espaço pode ter funcionado para
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esse casal e outros no sentido de desconstruírem pensamentos cristalizados, provocando uma
abertura e um repovoamento da vida psíquica de ambos a fim de conceber ideias renovadoras
acerca das circunstâncias em que viviam, inclusive sobre a conjugalidade. A intimidade do
casal 3 estava perdida em meio às necessidades da criança. Não se permitiam vivenciar a
relação conjugal.
Houve a manifestação de sentimentos de impotência, diante da agitação e dos
comportamentos ritualísticos da criança, que se apegava obsessivamente a certos objetos.
Contudo, puderam salientar aspectos positivos no tratamento do filho e nos avanços
decorrentes das atividades escolares, o que revela um paradoxo com a primeira fala que
desumanizava o filho.
O casal 4 (Quadro 4) lidava com o momento de inserir a filha em uma instituição
especializada para tratamento. A mãe mostrava um semblante assustado e triste, e ambos
pareciam desconfortáveis. Aceitaram passivamente a proposição da pesquisa, aguardavam as
perguntas do pesquisador, em que ele precisava ser ativo e direto, durante todo o tempo. A
mãe relatou dificuldades durante a gravidez da filha autista, desde o anúncio, que foi um
susto. Na medida em que relatava eventos passados na gravidez, afirmava ter consultado os
médicos sobre a não interferência de tais fatores na condição da menina, mas parecia ainda
angustiar-se sobre isso. Podemos imaginar que ela se pergunte, afinal, o que ocorreu na
gestação para causar essa “doença” na filha. Relataram as deficiências auditivas e visuais da
menina, desde pequena. A mãe se referia às inabilidades da filha e se dizia perdida;
aparentava desânimo, deixando transparecer uma desvitalização da criança. Essa “morte
simbólica” nos parecia incoerente com o próprio relato da mãe acerca de todas as barreiras
superadas pela filha, que se opunham à sobrevivência da mesma, os vários tipos de
deficiência, inclusive auditiva e visual, e ela ainda conseguia certa independência. A mãe
parecia não perceber os esforços da criança e a tinha como alguém que não era mais tão viva.
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Segundo Alvarez (2008), a face emocionalmente expressiva da pessoa que cuida da criança é
o estímulo visual mais poderoso do ambiente do bebê e, nesse sentido, refletimos sobre a
importância dessa mãe se reerguer, confiar mais em si mesma, na sua auto-estima, para
reinvestir na filha, a fim de que menina se sinta estimulada a continuar nas suas superações.

Casal
4)
Douglas
e
Antônia

Entrevis
ta
Única

Pontos-chave: criação de uma
demanda

Demanda latente

Mãe semblante triste, pai desconfortável Jogo de perguntas e
respostas
com
o
Não
associavam,
demandavam pesquisador,
cuja
perguntas, responderam o que foi participação foi mais ativa e
perguntado
direta
Mãe falou da dificuldade de engravidar Filha desvitalizada
e do susto pela segunda gravidez (da
filha autista); levantamento de eventos Tentativa de revitalizar a
durante a gravidez (morte da avó menina
materna e tombo da mãe)
Deficiências da filha (auditiva e visual)
Busca do diagnóstico
Ela era mais viva quando era pequena
Filha autista ajuda
domésticas simples

em

atividades

Problemas em ambientes externos

Quadro 4. Pontos-chave e demanda latente da entrevista com o casal 4

Antônia confessou sentir-se sozinha na criação das filhas, uma vez que o marido
trabalhava fora da cidade em que moravam. A relação conjugal ficou afetada por esse
distanciamento. O casal se mostrava assustado diante da nova realidade, que incluía o início
das atividades da criança na instituição especializada. Houve uma tentativa de revitalizar essa
filha, quando contaram a participação da menina em atividades domésticas, auxiliando a mãe.
A menina demonstrou que busca crescer, apesar de todos os entraves ao desenvolvimento
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sofridos por ela. Segundo Alvarez (2008), a condição autista é menos estática e mais
alternante que parece, o que nos traz esperança sobre as possibilidades de essas crianças
encontrarem meios de se comunicar com o mundo quando recebem e aceitam um tratamento.
O casal 5 (Quadro 5) mostrou-se ativo, durante todo o processo da entrevista.
Ambos os integrantes demandavam explicações do pesquisador, esperando dele
acolhimento e respostas, mostrando certa confiança nesse ambiente proporcionado pela
entrevista. Utilizaram esse espaço para falarem sobre um descontentamento com o psiquiatra
da instituição, com questionamentos sobre a posição do profissional. Por outro lado, isso
também poderia traduzir a sua dificuldade de aceitarem o diagnóstico da menina. A questão
principal esteve ligada a aceitar ou não a prescrição de um tratamento medicamentoso. A
esposa se apresentava mais com interrogações, esperando uma resposta, enquanto o marido
assumia posturas afirmativas na busca de resolver brevemente o problema: vamos dar sim o
remédio. Ambos ressaltaram não saber responder às demandas dos familiares e amigos sobre
o estado da filha. Sentiam-se angustiados quando se percebiam sem respostas frente ao
questionamento das pessoas sobre o diagnóstico. A conjugalidade não foi acessada por esse
casal. A consulta foi povoada por questões relacionadas à criança, sobressaindo unicamente a
parentalidade, confirmando o fato apontado acima de que as condições da conjugalidade não
têm espaço, nesse momento, na vida do casal.
Juntamente com o Casal 2 e 4, que também tinham mais de uma filha, estes relataram
a importância dos irmãos não autistas compreenderem a situação das crianças com autismo,
pois havia uma diferença de cuidados despendidos com cada uma. Os pais mostravam exercer
uma cobrança a esses outros filhos, acerca do entendimento da situação do irmão autista.
Buscou-se refletir com os casais sobre a complexidade da situação, difícil de ser
compreendida por eles mesmos de que todas as crianças precisavam de cuidados, cada uma de
maneira única.
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Casal
5)
Clóvis e
Anita

Entrevis
ta
Única

Pontos-chave: criação de uma
demanda

Demanda latente

Mãe com semblante de desânimo, pai Pesquisador:
ansioso
respostas

fonte

de

Demanda manifesta: medicamento da Não aceitação do quadro
filha
Cobrança de maturidade
precoce diante da filha não
As pessoas perguntam o que ela tem
autista
Dúvidas sobre o problema da filha
Escola: mãe sem saber o
Relacionamento do pai com a filha que fazer
baseado na brincadeira
Diante do sentimento de
Irmã da criança autista cobrada para impotência com relação à
ajudar a cuidar
filha,
utiliza
controle
punitivo
Conflitos com a escola
Ela obedece, mas eu tenho que ficar
com uma varinha, assim, na mão
Ela só quer ficar correndo... as pessoas
querem saber das coisas e, às vezes, a
gente não sabe o que dizer

Quadro 5. Pontos-chave e demanda latente da entrevista com o casal 5

Por fim, Anita tomava atitudes punitivas em face do comportamento da filha, o qual
não sabia como controlar; empregava uma varinha. Essa medida defensiva da mãe remete a
algo também desumanizado, animalesco, que foi a forma encontrada por ela para resolver a
situação e deixar a menina conviver com outras crianças. No entanto, essa forma parece tirar
da criança sua condição de aprendizagem de outros códigos, de uma linguagem verbal
compartilhada.
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2.3.1 A entrevista como espaço de holding
Le temps qui passe
Le temps qui ne passe pas
Le temps qu'on tue
Le temps de compter jusqu'à dix
Le temps qu'on n'a pas
Le temps qu'il fait
Le temps de s'ennuyer
Le temps de rêver
Le temps de l'agonie
Le temps qu'on perd
Le temps d'aimer
Le temps des cerises
Le mauvais temps
Et le bon et le beau
Et le froid et le temps chaud.16

Todos os casais cooperaram com a tarefa da entrevista. Houve um desconforto
inicial, advindo da situação familiar alterada, em virtude do diagnóstico e da entrada da
criança na instituição. Por intermédio dos fragmentos das entrevistas, foi possível observar
que o pesquisador foi implicado em seu duplo papel de pesquisador e clínico. Esse modo de
fazer pesquisa solicita constantemente a participação ativa do pesquisador em todas as fases
do processo e o envolvimento de sua subjetividade no encontro com os sujeitos que
colaboraram com as entrevistas e com o material clínico coletado. As transcrições das
entrevistas, as observações realizadas na coleta e as informações do prontuário possibilitaram
a construção de um conjunto de dados e uma análise das particularidades de cada casal com
um filho autista. A dinâmica da entrevista permitiu entrar em contato com os fenômenos que
decorrem da existência do inconsciente de onde os processos de transferência e
contratransferência foram ativados.
Colocações semelhantes às que se seguem abaixo foram empregadas, no sentido de
oferecer um acolhimento aos pais que sofriam com a condição do filho:

16

O tempo que passa/ O tempo que não passa/ O tempo que matamos/ O tempo de contar até dez/ O tempo que
não temos/ O tempo que faz/ O tempo de se aborrecer/ O tempo de sonhar/ O tempo da agonia/ O tempo que se
perde/ O tempo de amar/ O tempo das cerejas/ O mau tempo/ E o bom e o belo/ E o frio e o tempo quente.
(tradução nossa). Tant de temps. Philippe SOUPAULT (1897-1990). Georgia. Épitaphes, Chansons, 1994.
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Eu entendo isso que vocês estão me dizendo (Pesquisador)
Realmente, essa situação parece difícil (Pesquisador)
Percebo que vocês estão se esforçando para contar-me como tudo
aconteceu (Pesquisador)
Vocês estão percebendo que ele está aprendendo algumas coisas
(Pesquisador)

O pesquisador sentiu-se envolvido no universo dessas famílias. Buscou oferecer um
espaço de holding às angústias dos casais, para que eles pudessem se dar conta do sofrimento
vivido. Esse enfoque foi possibilitado pelo modelo da consulta terapêutica, que visa a
recolocar o paciente em seu contínuo devir, o que define a própria condição humana.
Sabemos que, algumas vezes, a família não consegue ajudar um de seus membros que está
fragilizado, porque determinadas situações não puderam encontrar significação ao longo das
gerações (LESCOVAR, 2008). Nesse sentido, o clínico, apoiado na técnica psicanalítica,
pode encontrar um campo de intervenção que possibilita que esse devir humano seja retomado
“entre o grupo e do ponto de vista do indivíduo” (p. 24).
A confiança estabelecida com o clínico que trabalha com a consulta terapêutica
busca despertar a esperança dos envolvidos, peça chave para um caminho de saúde. Em nosso
caso, esse é um ponto fundamental, pois percebemos, ao longo das entrevistas, o desânimo
vivenciado pelo casal que luta para encontrar sinais de que estão tomando atitudes adequadas
na melhora do filho. Em muitos momentos, os pais solicitavam opiniões do pesquisador,
respostas diante de suas inseguranças, reasseguramentos acerca da maneira como vinham
cuidando de seu filho, e buscavam ser acolhidos em suas dores:

Você conhece o (filho autista)? (Virgínia, casal 1)
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O que a gente passou naquela época ninguém sabe (Laura, casal 2)

O que você acha dele assim... comparando... com as outras crianças?
(Emília, casal 3)

O casal 1 mencionou sua motivação para participar da pesquisa, ou seja, a demanda
manifesta em relação ao encontro:

Então... nós estamos aqui, porque faz tempo que a gente procura o
que o (filho autista) tem... a gente não sabia... ninguém sabia nos
dizer o que ele tinha... ele era uma criança diferente das outras (João,
casal 1)

Manifestaram suas angústias concernentes ao comportamento do filho. Como dito
anteriormente, com o casal 1 foi possível a realização de três encontros, o que começou a
mobilizar os conteúdos inconscientes mais profundos relacionados tanto ao cuidado com a
criança quanto à dinâmica conjugal. João, que muitas vezes parecia sem vigor enquanto figura
de autoridade, fragilizado diante da condição da criança e também da figura forte e crítica da
esposa, expressou sentimentos, no espaço da entrevista, os quais não tinham sido possíveis
exprimir, na relação de ambos:

Até é uma coisa que eu não tinha falado pra ela ainda... às vezes, eu
evito de tirar ele de perto dela, porque ele não gosta... aí ele começa a
bater a cabeça no chão... às vezes, ele bate... e se bate... mas isso não
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é muito, não... às vezes, ele bate uma vez... aí eu já deixo pra lá (João,
casal 1)

Com isso, surgiu também um espaço para a emergência do não-dito no casal, que
pode ser fundamental para favorecer reflexões sobre as situações vivenciadas, aliviar as
angústias de cada um, clarificando para o outro e para si mesmo o que se sente, e fortalecer os
papéis desempenhados por cada membro, na dinâmica familiar. No que tange ao casal 1, essa
conversa foi facilitada pela proposta do estudo e posicionamento do pesquisador, que acabou
promovendo o espaço de fala e de escuta que se estendeu por mais tempo. A subjetividade de
cada sujeito foi manifestada no encontro, denotando a necessidade de se fazer presente.
Acredita-se que a percepção de ambos tenha começado a ser ampliada, podendo culminar
com maior compreensão do cônjuge e também do filho.
Com o casal 2 (Laura e Miro), emergiram as ansiedades persecutórias que o
pesquisador buscou não sustentar. Muitas preocupações foram relatadas especialmente
concernentes à escola regular, onde a criança passava por um processo de inclusão. Ao
mesmo tempo em que o pai salientava as qualidades do menino, a inteligência, a mãe desejava
que o filho saísse dessa escola para frequentar apenas a instituição AMA. Consideramos que a
preocupação da mãe era legítima, provavelmente o menino teria menos habilidades para se
defender do perigo, se precisasse. Contudo, pode ocorrer que, afastando-o da escola, ele se
exclua ainda mais de uma inserção social.
Além disso, essa família tinha vivenciado um evento traumático, com a morte de um
filho anterior à criança autista. Ao final, o pai perguntou se sua esposa poderia estar deprimida
tanto tempo depois da morte daquele filho, demandando um aconselhamento do pesquisador.
As questões associadas ao vazio deixado por esse filho falecido ainda estavam reprimidas,
interferindo nos cuidados com o filho autista, por exemplo, culminando com a proteção
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excessiva da mãe e pelas críticas do pai à conduta da esposa. A consulta oportunizou que
ambos entrassem em uma conversa que parecia não ocorrer na residência. O casal pôde ser
acolhido na entrevista, sem ser julgado pelos eventos do passado, pelos quais seus membros
se puniam.
O pai sentiu confiança para expor um sofrimento tão intenso, vivido pela família no
passado. Amparado pelo pesquisador, ele usou aquele tempo para chamar a atenção da mãe
para o que ela poderia não estar percebendo, ou seja, os sintomas depressivos que voltavam
depois de um tempo silenciados. Não temos como saber se buscarão ajuda para essa mulher,
ainda que se tenha enfatizado a importância disso, mas consideramos que a consulta ofereceu
um alerta sobre a questão da saúde mental, sobre os cuidados excessivos com o filho autista e
sobre a necessidade de estabelecer-se um diálogo entre os membros do casal. À medida que as
instituições de saúde tenham disponibilidade para atender queixas como essa e estejam
preparadas para esse tipo de escuta, mais familiares poderão também ser cuidados. Confiamos
que o modelo da consulta terapêutica se mostra adequado, para atender a essa necessidade.
No que se refere ao casal 3 (Henrique e Emília), a chegada para a primeira entrevista
já denunciava a confusão de papéis na família. Entendemos a queixa manifesta de que não
haver quem ficasse com a criança, no dia da entrevista, e, por esse motivo, ela estava presente
naquele momento. No entanto, não devemos deixar de olhar os aspectos inconscientes dessa
situação, como certa resistência dos pais a falarem sobre a relação conjugal, que se
apresentava interrompida pelas demandas do filho, além da dificuldade de separação
parentalidade/conjugalidade. O pesquisador sentiu-se indeciso com a situação da chegada da
família toda para a entrevista, se daria ou não prosseguimento ao encontro. Finalmente,
considerou a motivação de todos para a entrevista e decidiu observar o que viria desse
encontro inesperado. A aceitação dessa condição familiar configurada à maneira dos pais
pode ter colaborado para a transferência positiva e o retorno dos pais num segundo encontro.
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Demandaram, inicialmente, uma admissão dessa família “em bloco” e informavam, de certa
maneira, que a relação conjugal estava afetada intensamente pela questão da criança.
Na segunda entrevista, tornou-se possível a separação concreta da criança naquele
momento e o distanciamento necessário para se conseguir pensar. Falaram sobre os sintomas
do filho e as dificuldades cotidianas com uma criança agitada e que quebra objetos
constantemente. Sentiam-se impedidos de viver outras relações que não aquela com a criança.
Trata-se de um menino que mobiliza muitas ansiedades no casal e a complexidade da situação
não deixou espaço para a relação homem/mulher. Posteriormente, o pesquisador foi
informado pela instituição de que os pais procuraram atendimento psicoterapêutico para o
filho, o que certamente aliviaria a culpa intensa que sentiam, pela condição da criança, além
de favorecer a reorganização dos papéis familiares e a atenção para o lugar que cada um
ocupava, na dinâmica familiar.
O casal 4 (Douglas e Antônia) demonstrava intensa ansiedade, no momento da
entrevista. Contaram sobre acontecimentos que precederam a gravidez da filha autista,
mostrando que se questionavam sobre o que teria provocado as deficiências e o autismo. A
mãe relatou alguns acontecimentos vivenciados por ela durante a gravidez, dizendo que nada
daquilo tinha colaborado para a situação da criança, negando sentimentos de culpa
reprimidos. Ambos relataram a história da família ligada às questões de trabalho, mudança
para lugares distantes da família de origem, a fim de buscar uma vida melhor. A mãe aludiu
aos sintomas da filha e como isso a angustiava, como ela a percebia desvitalizada. Porém,
tentou enfatizar para o marido as qualidades da menina, quando estabeleceu uma comparação
com outras crianças da instituição. Salientaram diferença no cuidado das filhas, em que a nãoautista precisa compreender que a outra precisa de mais cuidados.
Tratou-se de um casal visivelmente afetado pelo primeiro dia da filha nessa nova
instituição. O marido parecia mais distante do interjogo de perguntas e respostas que se
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estabeleceu entre o pesquisador e a mãe. Frequentemente, o pesquisador chamava de volta ao
diálogo esse pai distante. O casal demandou do pesquisador mais diretividade, pois, devido à
tensão daquele dia, não traziam muitas associações espontaneamente. A mãe havia solicitado
que a entrevista ocorresse nesse mesmo dia, pedindo, de forma latente, o acolhimento do
pesquisador.
Observamos, assim, o quanto foi importante a entrevista ter ocorrido naquele
determinado dia, pois se tratava de uma urgência do casal. Através da experiência com o casal
4, notamos que os pais precisam receber ajuda nesse processo de notificação do diagnóstico,
não apenas para fornecer informações, mas, sobretudo, para escutar suas dores e aflições
nesse recomeço. Esse casal demandou, primordialmente, aceitação de sua história de vida
marcada pelos diversos tipos de limitações, mais do que respostas prontas decorrentes das
diversas teorias do autismo.
O encontro com o casal 5 se deu permeado pela ansiedade e agitação de Clóvis, e um
semblante triste e desanimado de Anita. Naquele momento, emergiram dúvidas dos pais
relacionadas ao diagnóstico da criança, bem como à medicação prescrita pelo psiquiatra da
instituição. Se esse era o tema que os angustiava no momento, a escuta se direcionaria a ele.
Afinal, o espaço estava aberto para as associações. Contudo, a queixa manifesta contra o
remédio desvelou o inconformismo diante da condição da criança, uma rejeição ao
diagnóstico notificado.
Os pais, principalmente a mãe, sentiam-se indagados com relação à educação que
providenciavam à filha. Tal questionamento vinha tanto por parte de profissionais e
educadores quanto pelos familiares e amigos, o que poderia provocar um afastamento da vida
social. Concomitantemente, a mãe se enfurecia com tais questões, mas parecia também se
interrogar se ela mesma poderia ter prejudicado a própria filha. Segundo Anita, especialmente
a família do marido parecia fazer com que ela se sentisse acuada, frente aos questionamentos
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direcionados à menina. O pesquisador foi um facilitador dessa comunicação, deixando que
ressoasse em sua mente as escolhas mostradas pelo casal, evitando emitir opiniões e estando
presente com esses pais nas suas incertezas, na aflição do pai e nas inúmeras dúvidas da mãe,
reconhecendo que algumas perguntas ainda não podiam ser respondidas. A entrevista parece
ter funcionado como um momento de catarse, especialmente para Anita, que evocou, reviveu
e descarregou afetos ligados a situações recentemente vivenciadas ao autismo, o que não
deixou espaço para o conjugal.
O holding possibilita o sentimento de continuidade do ser, devido à sustentação
oferecida pelo ambiente. Esperava-se que, através do holding oferecido, o casal pudesse
começar a se deparar com as próprias dúvidas, com a demanda construída nesse encontro e,
talvez, entrar em um movimento de criação. A hipótese inicial era de que esse espaço pudesse
acolher o casal e oferecer possibilidades para compreensão de conflitos, o que consideramos
ter ocorrido. O holding é a atitude de sustentação emocional da mãe com seu bebê, vivência
que buscamos oferecer, pelo suporte psicológico (MARQUES; ARRUDA, 2007),
disponibilizado na entrevista, ancorada no método da consulta terapêutica, com os casais,
acolhendo as experiências afetivas.
Chegamos a considerar que a entrevista permitiu refletir sobre algumas mudanças
necessárias: houve troca de informações entre os membros do casal, que funcionou como um
espaço de comunicação das angústias ou conflitos oriundos da condição do filho, sendo que
os casais 1 e 3, pelas associações trazidas, mostraram-se mais ativos no sentido de reconhecer
as próprias angústias do que os casais 2, 4 e 5. Observaram-se alguns aspectos importantes: o
espaço da entrevista teve seu efeito terapêutico quando os pais recontaram a história familiar e
assim refletiram brevemente sobre ela; funcionou para comunicações particulares que ainda
não tinham ocorrido entre os membros do casal; falaram sobre situações angustiantes
vivenciadas por cada um na sua subjetividade, relacionadas à condição da criança.
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Pensamos que a entrevista atendeu tanto ao propósito de investigação sobre o que a
condição da criança gera no casal, quanto a servir de ambiente acolhedor para outros temas
emergirem. Apesar de termos conservado certa homogeneidade, em nossa amostra, notamos
que cada casal tem sua singularidade. A intimidade de cada sujeito se manifesta de formas
particulares, na escolha dos parceiros, na constituição dos casais. Observamos esse fator
dentro de uma situação específica de sofrimento familiar com o filho.
Acreditamos, assim, que o holding foi estabelecido através da união entre a
disponibilidade do pesquisador e o empenho dos casais em suas narrativas, confiando na
configuração desse modelo, na sua função investigativa e terapêutica. Os participantes
envolvidos vivenciaram, alguns de maneira mais intensa e longa (casais 1 e 3) do que outros,
a experiência de contar suas queixas e recontar fragmentos da história familiar, o que pode ter
auxiliado nas interrogações a respeito do relacionamento com a criança, visando a um
enriquecimento da apreensão do mundo.
Não obtivemos um profundo entendimento sobre a conjugalidade, mas, do que
pudemos apreender, o casal reviveu algumas aflições infantis reativadas na ocasião em que se
depararam com a criança em crise, como revelou João, nas lembranças de sua própria
patologia, quando pequeno. Da infância de cada sujeito, também vinham conteúdos
inconscientes relacionados aos modelos parentais e às relações, enquanto filhos, com a
geração precedente. Desses modelos, sobrevieram questões latentes, relacionadas à
conjugalidade, que não foi apresentada explicitamente, como algo que suscitasse dúvidas nos
casais. Havia, no entanto, um silêncio em torno desse aspecto, que foi rompido em alguns
casos, quando surgiu entremeado aos assuntos da criança, mostrando conflitos não aparentes.
Acreditamos que o pesquisador estabeleceu um ambiente favorável para o
nascimento da palavra. A busca foi direcionada, de maneira que a consulta terapêutica,
conforme postulada por Winnicott, se configurasse como uma experiência transformadora,
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capaz de promover um momento significativo com o outro humano, o que poderia enriquecer
a personalidade de cada membro do casal. Julgamos que houve a promoção do diálogo e que a
entrevista não-dirigida, fundamentada no modelo da consulta terapêutica, funcionou como um
espaço fértil para a reflexão e possibilidades de resolução dos conflitos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente tese avaliou recortes das narrativas transcritas de cinco casais
entrevistados, pais de uma criança autista. A metodologia da entrevista clínica, baseada no
modelo da consulta terapêutica, permitiu conhecer mais pormenorizadamente os conflitos
vivenciados pelos casais parentais. Através da análise de prontuários, entrevistas e
observações, pôde-se fazer uma re-leitura da história da criança e da família. Procuramos
explicitar os elementos clínicos ligados ao tema em questão e construir sentidos potenciais
para as falas dos sujeitos. A análise das entrevistas estimulou reflexões a partir dos núcleos
temáticos levantados, a saber: a relação parental e o lugar ocupado pela criança, na dinâmica
familiar; a interface da relação parental com a conjugalidade; a entrevista como um espaço de
holding aos pais, diante da experiência de sofrimento vivenciada.
No que tange ao primeiro aspecto abordado da relação pais – filho(a), foi possível
observar que os casais fizeram um percurso longo e cansativo, na busca pelo diagnóstico da
criança. A problemática iniciou-se quando os casais notaram ou foram levados a perceber
diferenças entre seu(sua) filho(a) e outras crianças da mesma faixa etária. A confiança dos
pais diminuiu, à medida que verificaram, ao longo da história de desenvolvimento infantil,
que a criança não possuía todas as competências habituais e normais esperadas, o que foi
enfatizado por Antônia (casal 4), na ilustração de que ela não podia ver sua filha tão viva
quanto antes. Certa desumanização também foi notada, no relato de Emília (casal 3) e Anita
(casal 5).
Os pais se sentiram acuados frente aos questionamentos de familiares, educadores e
profissionais de saúde, quanto às condições da criança e até mesmo sobre suas maneiras de
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educá-la. Sentimentos de indignação e humilhação foram observados, ao longo dos relatos,
especialmente por Laura (casal 2), Emília e Henrique (casal 3), Anita e Clóvis (casal 5).
Destacamos os depoimentos de Laura (casal 2) e Anita (casal 5), que se viram criticadas pelos
comentários feitos em torno dos comportamentos de seus filhos. Por outro lado, houve um
reconhecimento, por parte do casal 3, de que predominou neles mesmos uma resistência
inicial em aceitar o estado real da criança.
De forma geral, de acordo com os relatos dos casais, ocorreram falhas no sistema
público de saúde responsável pela realização do processo diagnóstico, tanto em termos
materiais como humanos, antes que fossem encaminhados para a instituição especializada.
Durante as consultas e exames, os pais não se sentiram devidamente esclarecidos sobre as
condições da criança. Queixaram-se acerca da existência de poucas alternativas no
atendimento para seus filhos, salientando a ausência de serviços específicos, a fim de acolher
tal demanda. Reconhecendo que o autismo é um problema que atinge a saúde mental do
indivíduo, a atenção foi direcionada para os cuidados com as crianças, esquecendo-se da
orientação aos cuidadores, segundo a narrativa dos casais. A situação na qual a maioria dos
filhos de nossos entrevistados se encontrava demandou auxílio urgente e, dessa maneira,
deixou-se de lado o cuidado com os familiares, os quais igualmente estavam fragilizados.
Conforme o histórico da família, verificamos que os casais já conviviam com as
dificuldades das crianças, antes mesmo da notificação do diagnóstico. Contudo, após um
percurso longo e desgastante, as famílias encontraram finalmente um nome para o que antes
era irrepresentável. O diagnóstico propriamente dito do autismo apresentou-se, para os pais,
como um fator impactante e de sofrimento, ainda que João (casal 1), por exemplo, tivesse
manifestado alívio inicial ao sabê-lo.
Essa notificação do autismo não impediu o engendramento de novas dúvidas, na
opinião dos casais, nas entrevistas. Emergiram sentimentos de impotência diante da
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informação do prognóstico da criança, e os casais julgaram novamente como precários os
serviços gratuitos disponíveis. A relação com a “doença” da criança consistia em sentimentos
ora de rejeição e inconformismo, ora de aceitação e busca de recursos. Não obstante, a
autoestima dos participantes ficou alterada, em função do reconhecimento dessa condição,
levando-os a oscilarem entre momentos de crença e de descrença, em face do
desenvolvimento do filho. Os pais frustravam-se pela dificuldade da criança em avançar,
percebendo, gradativamente, que se tratava de uma descendência que não poderia ser portavoz de seus ideais, nem daqueles ideais da família e da sociedade. Predominavam sentimentos
ambivalentes – de desamparo, mediante o prognóstico da “não-cura”, e de esperança, quando
a criança progredia em algum aspecto.
Avaliamos que o impacto do diagnóstico atingiu pais e mães de maneiras diversas,
devido às diferentes funções desempenhadas por cada um deles, na dinâmica familiar. Nesse
sentido, constatamos que, diante da situação de vulnerabilidade do filho, as mães dedicaramse como cuidadoras principais do filho autista, acumulando responsabilidades domésticas,
com a família e com os demais filhos, quando havia, o que acarretou conflitos. Em alguma
medida, Virgínia (casal 1) admitiu que o filho “doente” era um problema que ela, porque,
enquanto mãe, deveria resolver, quer dizer, era ela quem deveria cuidar. Emília (casal 3) e
Antônia (casal 4) encontravam-se sozinhas na criação das crianças, na maior parte do tempo,
em virtude do distanciamento dos maridos, por conta de exercerem o serviço em outras
cidades. Apesar da compreensão relatada, percebemos que em alguns momentos elas
vivenciaram um sentimento de abandono.
Os pais (homens), no geral, assumiram o lugar de provedores da família; contudo,
mostraram-se participativos na interação com as crianças, em seu tempo disponível,
estimulando-as a interagir por meio de jogos e brincadeiras. Pudemos constatar que alguns
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parceiros revelaram-se em constante pesquisa de tratamentos e informações concernentes ao
quadro da criança.
Ampliando a visão sobre o funcionamento familiar, os casais 2, 4 e 5 relataram
resumidamente a convivência da criança autista com o outro filho. No caso dos casais 4 e 5,
havia um ciúme manifesto, causado pelas diferenças de cuidados entre os irmãos, recebendo
mais atenção dos pais a criança autista. em contrapartida, no que se refere ao casal 2, a irmã
acabava sendo também “mãe” de seu irmão autista, ocupando-se de seus cuidados, quando a
mãe não estava presente.
Retomando as reflexões a respeito da etapa de busca do diagnóstico, entrada na
escola e na instituição especializada para tratamento, esse conjunto de mudanças gerou
transformações no cotidiano familiar e angústias com relação aos acontecimentos recentes,
especialmente para as mães, pais e irmãos envolvidos diretamente com a criança. Nos casos
dos casais 1 e 4, durante as entrevistas, notamos uma tensão considerável quanto à
permanência do filho na instituição. Ainda assim, esse local representava para todos uma
possibilidade de tratamento, especialmente devido ao caráter de gratuidade. Ainda assim,
alguns pais sentiram que os profissionais estavam despreparados para os ajudar. Anita (casal
5) demonstrou sinais de que não confiava na avaliação psiquiátrica realizada, nem na
medicação prescrita. Percebemos, desse modo, que eles precisavam também ser atendidos, de
alguma forma esclarecidos sobre a situação real do filho, assim como sobre as possibilidades
de seu desenvolvimento.
De maneira geral, mesmo com as incertezas levantadas sobre a instituição de
tratamento, esse local representou um recurso possível, caracterizando-se como acolhedor
para a criança, como um espaço de continência e uma aposta na sua potencialidade, o que
poderia colaborar na recuperação da confiança da família. Além disso, a instituição pode
incentivar e auxiliá-los na compreensão das próprias interrogações e dúvidas sobre a criança.
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Entretanto, apesar das diferentes fontes de apoio, o cônjuge pareceu representar o principal
suporte para o parceiro, nessas famílias.
O apoio institucional, dos demais parentes e amigos significou fonte complementar
de alívio para os casais. Pudemos constatar que se torna necessário um acréscimo de trabalho
psíquico não somente para todas as famílias e profissionais que se encontram confrontados
com a deficiência, mas também para todo cidadão (GRANGE-SEGERAL, 2006) que pode
fazer face mutuamente aos estigmas. De forma geral, a sociedade não está preparada para
enfrentar esse olhar para a pessoa “diferente” sem preconceitos.
Mesmo com as diferentes formas de suporte que a família pode encontrar,
observamos uma desvitalização narcísica gerada pela condição da criança, o que pode ocorrer
igualmente com pais de crianças em outras situações de adoecimento crônico, como traz a
literatura. Essas crianças especiais não correspondem às expectativas narcísicas que os pais
nelas depositam. Nossos dados deixaram claro efetivamente que os pais dessas crianças
autistas precisavam mais ainda de cuidados, pois a criança pode apresentar sintomas graves,
agressividade, comportamentos estranhos e uma falta de respostas afetivas adequadas. Nesse
sentido, são necessárias intervenções também com os pais (homens), ainda que a mãe seja
identificada como cuidadora principal. Algumas dessas crianças estão presas, muitas vezes,
simbioticamente as suas mães e pudemos observar que, com a dedicação das mães aos seus
filhos, o marido foi perdendo espaço e carga afetiva. Isso é válido, sobretudo, nos casos de
Virgínia e João (casal 1), Laura e Miro (casal 2) e Emília e Henrique (casal 3).
Buscamos, assim, demonstrar como essa criança mobiliza os pais, na vertente da
parentalidade, deixando como secundário o convívio conjugal e a vida social. É essencial,
portanto, a criação de espaços de escuta a esses pais, começando com o fortalecimento desse
tipo de parentalidade, para só depois passarmos à etapa de aprofundamento da conjugalidade.
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Mediante a aproximação de temas complexos, como os mencionados, a escolha pelo
embasamento na “consulta terapêutica” se mostrou adequada, pela continência que encerra,
pela criatividade e liberdade intrínsecas, permitindo aos casais aproveitarem, de acordo com
seus ritmos e não por um enquadre rígido proposto pelo terapeuta ou instituição. O
pesquisador-clínico assumiu uma função ativa, dando espaço para o discurso de ambos os
membros do casal, buscando evitar que as narrativas permanecessem polarizadas em um só
sujeito. Houve empatia e uma transferência positiva com os casais, uma vez que, com todas as
resistências, para que a pesquisa ocorresse, precisou-se de uma mobilização por parte deles
mesmos, a fim de participar nos encontros.
Inseridos na clínica da singularidade, cada casal utilizou o setting proposto de forma
particular e única, configurando-o de acordo com suas necessidades. Os casais 1 e 3 optaram
por continuar participando da pesquisa com mais um encontro (casal 3) e com mais dois
encontros (casal 1). Percebemos que a situação da pesquisa propriamente dita provocou a
criação de uma demanda que estava latente. Com isso, procurou-se oferecer espaço de holding
aos casais, em face da identificação de pontos de tensão, para que entrassem em contato e
refletissem sobre os sentimentos oriundos da relação com o filho autista, sobre o lugar do
conjugal e a dinâmica familiar geral, incluindo a relação fraterna e a díade filhos saudáveis e
doentes, nos casos em que havia essa diferenciação na família, e as consequências para todos
os envolvidos.
Cada sessão foi única, cada casal traçou um caminho na consulta, embora partindo
dos mesmos pontos norteadores. Com alguns, a entrevista pareceu mais um jogo de perguntas
e respostas, ao menos inicialmente (como no caso dos casais 2 e 5 e, sobretudo, com o casal
4), enquanto com outros, atingindo certo grau de confiabilidade que uma consulta terapêutica
exige, a narrativa ficou solta, espontânea, e a problemática mais significativa se revelou
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(conforme material trazido principalmente pelos casais 1 e 3, decorrente ainda dos encontros
posteriores, os quais possibilitaram maior aprofundamento).
Os casais oscilavam entre a fala e o silêncio, no começo das entrevistas.
Posteriormente, na maioria dos casos, deixavam-se levar pelas associações livres. Cada casal
buscou, com hesitação inicial, encontrar um ambiente neutro de julgamentos, a fim de expor
suas queixas. À medida que o pesquisador se mostrou presente e atento, acreditamos que
alguma compreensão e comunicação puderam ser produzidas por todos. Os pais esperavam
encontrar empatia e que sua problemática ressoasse em nossa mente. Uma vez menos
inseguros, os cônjuges foram surpreendidos pelas mensagens transmitidas de um para o outro
e do pesquisador para ambos, por intermédio de falas ou gestos, o que pode ter culminado em
novas reflexões e na mudança de atitudes, fora do contexto da entrevista, no ambiente do lar,
por exemplo, conforme contaram João (casal 1) e Henrique (casal 3). Entendemos que reside
nessa possibilidade de mudança a fertilidade do trabalho com as consultas terapêuticas, pela
sua flexibilidade e pelas oportunidades de breves encontros verdadeiramente “humanos”,
especialmente com essas famílias, que podem ser aproveitadas num curto espaço de tempo,
de forma intensa.
A participação dos casais nas entrevistas, tomando seu aspecto terapêutico, liberou
um movimento disparador de conflitos adormecidos, mas presentes, com a possibilidade de
modificações nas maneiras de lidar com os desafios existentes no funcionamento familiar. De
acordo com essa abordagem, percebemos que, ante uma escuta, os casais utilizaram a
entrevista como um lugar de fala e conscientização. Diante da complexidade das situações e
da variedade de temas emergentes, eles se questionaram sobre a criação do filho, mas
manifestaram-se escassamente sobre o tipo de relação conjugal construída. A intimidade do
casal de certa maneira ficou resguardada, sendo acessada apenas na interface com a
parentalidade.
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A despeito de oferecer um espaço de holding para os pais se ouvirem e serem
ouvidos, notamos, assim, que a parentalidade sobrepujou o aspecto conjugal, tratando-se de
uma conjugalidade totalmente determinada por esse tipo de parentalidade. Os resultados
indicaram que, de um modo geral, a relação conjugal é suplantada pelo exercício da
parentalidade, em função da necessidade de cuidados urgentes com o filho autista.
Levamos em consideração que existe também uma história conjugal antes de essa
criança autista ser gerada, o que não foi acessado nesse estudo, mas que influencia o momento
atual. O casal 4 relatou brevemente a história de seu relacionamento, que esteve também
vinculado à questão da busca de serviço, por parte do marido, fora da cidade da família de
origem. Contudo, ficou claro que os pais vivenciavam uma sensação de sufoco, sem poder
pensar em outros assuntos, no momento atual. Sendo assim, a intimidade do casal ficou
prejudicada pela condição em que se deu a parentalidade.
Se, por um lado, não houve tempo para um processo elaborativo, a tomada de
consciência frente a algumas angústias presentes foi conseguida. Não houve um holding para
resolver os problemas da conjugalidade, porém, para fazer vir à tona os conflitos que lhes
causavam sofrimento. Esses casais entrevistados não estavam se beneficiando de nenhum
suporte terapêutico, de sorte que buscamos proporcionar um espaço potencial, de onde
poderiam surgir elementos criativos, a fim de lidar com as dificuldades vivenciadas. Todavia,
enfatizamos a necessidade de intervenções contínuas, no campo da psicoterapia, no que se
relaciona às vivências afetivo-emocionais dessas famílias.
Seguindo essa linha de pensamento, Souza et al. (2004) valorizam a intervenção do
psicólogo junto à família e aos professores que atendem às crianças autistas, a fim de
acompanhar sua evolução e esclarecer o desenvolvimento do quadro, sugerindo ainda que
esse atendimento seja oferecido por uma equipe multidisciplinar. A psicoterapia, enquanto
método de tratamento para problemas de ordem psicológica, apresenta-se como alternativa de
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eficácia comprovada em certos modelos terapêuticos (DINIZ NETO; FERES-CARNEIRO,
2005). Reconhecendo as limitações da pesquisa, estimamos que encontros subsequentes
configurados no modelo da “consulta terapêutica” podem ser benéficos ao casal.
Concluímos que, nessas famílias, a conjugalidade está intrinsecamente ligada ao
exercício de uma parentalidade “dispendiosa”, ou seja, que exige dos pais um cuidado ou um
olhar adicional sobre um filho que não consegue preencher as expectativas e desejos
narcísicos do casal; cuja convivência paterno/filial desperta culpas, ressentimentos,
inseguranças e negações. Tais sentimentos, atrelados a um contexto social precário
(desemprego, serviços distantes do lar, cidades pequenas sem recursos na área da saúde etc.),
acabam promovendo um cenário desolador, onde atores frágeis tentam, com suas ferramentas,
dar continuidade ao script vivencial. Esperava-se que cada membro do casal, recontando a
própria história, tomasse algum conhecimento da realidade de sua natureza e dos recursos de
sua personalidade, e que esse conhecimento fosse transformador.
Enfatizamos a necessidade de prevenção de futuros conflitos, visto que, ao perdurar a
sintomatologia da criança, interrogamo-nos se essa subtração da vida conjugal persistirá ou
não, ao longo do tempo, e quais serão as consequências para a individualidade de cada um,
para o convívio a dois e para a dinâmica familiar.
Consideramos que uma possível evolução ocorreu, em virtude dos recursos
apresentados pelos casais que concordaram em participar desse estudo, abertos à reflexão,
disponíveis naquele momento, aceitando o tratamento institucional do filho e, principalmente,
o espaço terapêutico destinado a eles. Ainda que não se possa generalizar o conhecimento
advindo desse tipo de pesquisa, de qualquer forma, a partir de tais resultados, compreendemos
que o planejamento de programas e a implementação de serviços especializados devem
priorizar a criação de espaços de escuta e de acompanhamento dos casais e da família toda,
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em geral, de sorte a estabelecer contatos constantes e facilitar a emergência de uma relação de
confiança entre cuidador e profissional.
Propusemos relações não-visíveis entre os elementos obtidos e confrontamos novos
conceitos com aqueles de outras pesquisas realizadas. Tais pontos podem abrir novos rumos
para os desafios desencadeados pelo autismo, na contemporaneidade. Sabe-se que, através do
holding, os pais precisam viver o tempo da criança, não apressá-la, mas também precisam se
sentir estimulados pelo filho. O suporte psicológico atuaria nessa área tão desgastada para
esses casais, buscando fazer emergir as capacidades que eles próprios possuem, estimulandoas, incentivando a construção de novas formas de se relacionar, sem oferecer receitas sobre
como e o que fazer, em situações desgastantes.
A partir da metodologia escolhida, com o embasamento teórico coerente, foi aberto
um espaço para a expressão das angústias do casal frente à complexidade do problema do
autismo nas famílias. Acreditamos que o modelo da consulta terapêutica representa uma
proposta ampla e flexível de atendimento aos pais. Do nosso ponto de vista, foi eficaz e pode
ser inserido nos serviços da área de saúde, enquanto um dispositivo de saúde mental, visando
a prevenir a instalação de sintomas, não apenas nos pais, mas também nos outros filhos.
Tornando esse conhecimento acessível a profissionais e estudantes, cremos estar contribuindo
para a prática clínica e estudos posteriores sobre a compreensão da clínica específica com
casais e relativamente à abordagem familiar do autismo. Pensamos, assim, estar colaborando
para uma compreensão mais profunda de certos sentimentos vivenciados pelo casal que se
encontra nessa condição.
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ANEXO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Meu nome é Maria Ângela Fávero Nunes. Sou psicóloga e orientanda de Doutorado do
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo – IPUSP, campus São Paulo. Estou fazendo um
estudo para a obtenção do grau de Doutora em Psicologia Clínica.
Esta pesquisa tem a finalidade de conhecer melhor e oferecer suporte às necessidades,
sentimentos e dificuldades de casais com um filho autista. Para tanto, propõe-se um encontro breve
com o casal, através de uma consulta terapêutica.
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Como participante e pai(mãe) de uma criança autista, faço parte do grupo que a pesquisadora
pretende entrevistar e, por isso, foi solicitada a minha colaboração no presente estudo. Esta atividade
não é obrigatória e, caso não esteja disposto(a) a participar, isso não trará nenhuma consequência
indesejada.
Ao decidir aceitar participar como voluntário(a) deste estudo, tomo conhecimento de que:
a) Participarei de uma consulta que pode se estender em mais dois outros encontros, dependendo de
minha disponibilidade e aceitação. Essa consulta tem duração aproximada de cinquenta minutos. Tal
atividade será realizada em local reservado, com condições adequadas de conforto e isolamento.
b) Estou ciente de que estou livre para desistir e deixar de participar do trabalho a qualquer momento,
se assim o desejar. Caso não me sinta à vontade com alguma questão, poderei deixar de respondê-la,
sem que isso implique qualquer prejuízo, o mesmo ocorrendo se não concordar em participar deste
trabalho ou decidir interromper minha participação.
c) Sei que as informações que fornecerei poderão, mais tarde, ser utilizadas para trabalhos científicos e
que, nesse caso, minha identidade será mantida sob sigilo, isto é, não haverá chance de ser identificado
meu nome, assegurando-me completo anonimato.
d) Devido ao seu caráter confidencial, essas informações serão utilizadas apenas para os objetivos
deste estudo.
e) Não existe nenhum risco significativo em participar deste estudo. Será oferecida a possibilidade de
usufruir de suporte psicológico, abrindo um espaço para que eu possa expressar sentimentos e
percepções, que poderão ser úteis para ajudar-me.
f) Minha participação é inteiramente voluntária e depende exclusivamente de minha vontade de
colaborar com a pesquisa.
g) Aceito voluntariamente participar desta atividade, não tendo sofrido nenhuma forma de pressão ou
coação para tanto.
Eu recebi uma cópia deste termo e a possibilidade de lê-lo.
_____________________, ____ de ____________________ de 200__.
Assinatura:
Assinatura da pesquisadora responsável:


Telefone de contato da pesquisadora responsável: (16) 9723 8892

