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RESUMO 

 

Introdução: Na área de motricidade orofacial é comum a atuação do fonoaudiólogo 

incidir nos aspectos funcionais, visando avaliar e reabilitar as estruturas alteradas. 

Pesquisas recentes mostram que os profissionais já consideram os aspectos 

subjetivos, além de avanços tecnológicos para garantir maior eficiência no tratamento 

fonoaudiológico, porém eles ainda não o remetem à questão da condição humana. 

Esta pesquisa demonstra que é imprescindível que o terapeuta tenha olhar e mente 

voltados para o paciente que ali se apresenta, considerando sua história de vida e o 

modo como ele pode dizer de si e do mundo. Objetivo: discutir, a partir de estudo de 

caso único, o trabalho terapêutico fonoaudiológico de motricidade orofacial como um 

trabalho de linguagem, com enfoque no manejo terapêutico. Método: A pesquisa em 

questão é de natureza clínico-qualitativa e se configura num estudo de caso clínico 

específico. A escolha do caso selecionado para a pesquisa pautou-se pela sua 

singularidade que afetava o modo pontual do trabalho fonoaudiológico na área da 

motricidade orofacial. O material selecionado foi elaborado a partir de registros por 

escrito, após os atendimentos, dos aspectos significativos do processo terapêutico no 

período de Junho de 2007 a Outubro de 2008. Os dados foram analisados dentro da 

perspectiva dialógica bakhtiniana e dos conceitos psicanalíticos de Winnicott. 

Resultados: A análise do caso clínico evidencia a importância de se considerar o 

paciente em sua constituição como pessoa para que se possa incidir terapeuticamente 

nos aspectos funcionais que se encontram alterados. No decorrer do processo 

terapêutico, ao se sentir acolhida em suas necessidades essenciais de vida, a 

paciente pode se aproximar das questões pontuais que a levaram para a terapia, 

transformando-as, ainda que o trabalho técnico específico não tivesse sido 

efetivamente iniciado. Conclusão: Assumir uma postura clínica de cunho dialógico 

que tenha compromisso com o acolhimento e reconhecimento da historicidade do 

paciente, contribui para uma efetiva transformação durante o processo terapêutico, 

pois se observa que ele passa a se apropriar de si, a se constituir como pessoa, com 

potencialidade para lidar com as questões da área fonoaudiológica que se apresentam 

alteradas. No caso específico de trabalho com motricidade orofacial é possível afirmar 

que se trata também de um trabalho de linguagem, na medida em que é pela 

linguagem, trabalhada dialogicamente, que o paciente se apresenta. 

 

  

Palavras-chave: Fonoaudiologia, Motricidade Orofacial, Linguagem, Manejo, 

Winnicott. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: In the orofacial motricity field is very usual the focus that the speech 

therapist apply to the functional aspects during the evaluation and in the rehabilitatation 

of the altered structures. Recent studies have shown that the professionals have 

already considered the subjective aspects, besides the technology developments, in 

order to properly achieve a more efficient speech therapy treatment; although, they do 

not take into account the human condition of the patient. This research points out the 

importance of the therapist to be very focused in their patients and their life history, 

considering both the way they think themselves and the world around them. Objective: 

from a single case study, to discuss and to understand, the speech therapist´s orofacial 

motricity role as a language work, spotlighting the therapeutic handling postures 

towards the patient. Method: The research in question is from a clinic-qualitative 

perspective, developed throughout specific clinic case studies. The decision of having 

this particular case chosen was due to its uniqueness which affected the punctual way 

of the speech therapy work in the orofacial motricity area. The material selected was 

developed from written recorded reports, after meetings with the patient, focusing the 

significant aspects of the therapeutic process during the period from June 2007 to 

October 2008. The data was analyzed according to the bakhtinian dialogical 

perspective and the psychoanalytical concepts of Winnicott. Results: the analysis of 

the clinic case emphasized the importance of considering the patient, in its constitution, 

as a person exploited therapeutically in its functional aspects that are found distorted. 

Throughout the therapeutic process the patient, feeling her essential life needs, could 

come close to the major reasons that made her to look for the therapy,  and enable her 

to transform them, even before the beginning of the proper technical work. 

Conclusion: To undertake a dialogical clinical posture that is committed with care and 

recognition of the historical characteristics of the patient, is very important and 

contributes to a successful transformation of the therapeutic course. The patient begins 

to recognize himself better, making his growth as a constituted person, potentially 

being able to deal with speech language questions that are found modified. In the 

detailed case of orofacial motricity work, it is possible to conclude that it has a lot to do 

with language development, in the way that, it is under this dialogical progress work 

that the patient is found.           

 

Keywords: Speech Therapy, Orofacial Motricity, Language, Management, Winnicott. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente, trago à cena um breve relato de como surgiu meu interesse 

pelo assunto que abordarei nesta pesquisa. Nos estágios clínico- terapêuticos 

em instituições, postos de saúde, UTIs neonatais realizados durante a 

graduação, tive a oportunidade de perceber o quanto é importante o terapeuta 

ter um olhar voltado para o paciente, sua família e suas questões, acolhendo e 

escutando as necessidades do paciente e sua história de vida. Muitas vezes 

me deparava com pais sem saber o que fazer ou como agir com seus filhos, 

assim como com interferências das famílias no processo terapêutico. Foi, 

então, que resolvi investigar, em uma pesquisa de Iniciação Científica, as 

razões e as maneiras pelas quais a família pode ser incluída no processo 

terapêutico fonoaudiológico: “O por quê (e como) incluir a família no processo 

terapêutico fonoaudiológico”. Após uma revisão de literatura nas áreas de 

linguagem, voz e audição, deparei-me com o fato de que, quando o assunto é 

família, existem inúmeras possibilidades de incluí-la ou não no processo 

terapêutico fonoaudiológico.  

Minha pesquisa de iniciação científica e minha prática clínica ressaltam a 

necessidade de uma escuta para o paciente que ali se apresenta, tendo em 

mente que ele é permeado por uma família que também tem de ser levada em 

conta. Acolhê-la e compreendê-la no decorrer do processo terapêutico é tarefa 

igualmente necessária: não há processo que ocorra sem interferências 

familiares e o terapeuta deve saber capitalizá-las em benefício do paciente. 

Desta forma, cabe ao terapeuta adotar uma postura de respeito ao 

paciente que se encontra à sua frente: respeito ao seu tempo, ritmo, 
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necessidades e demandas, o que implica sempre uma nova atitude para cada 

novo paciente. 

Isso ficou evidente quando me deparei com um caso clínico que chegou 

ao meu consultório por uma questão de motricidade orofacial. Os pais, por 

meio dos encaminhamentos que lhes foram feitos, traziam queixas relativas a 

alterações no sistema estomatognático. No decorrer da avaliação e dos 

atendimentos, evidenciaram-se questões não só relativas à motricidade oral, 

mas também de linguagem e, fundamentalmente, de constituição de pessoa.  

Para que de fato eu pudesse acolher este caso, foi necessária a adoção de 

uma nova postura terapêutica. 

É comum, em casos semelhantes, o fonoaudiólogo já ter em mente, logo 

a partir da queixa inicial, todas as partes do processo terapêutico a serem 

realizadas, pois aparentemente trata-se de um caso cujo foco de atuação 

incide no aspecto orgânico. Na literatura fonoaudiológica, encontramos 

trabalhos que respaldam essa atuação, sendo função do terapeuta avaliar e 

reabilitar as alterações miofuncionais que precedem e contribuem para o 

surgimento de novos desvios. 

No entanto, a necessidade cada vez maior de precisão na avaliação e 

posterior adequação das funções estomatognáticas tem levado os profissionais 

da área a ampliarem seus conhecimentos teóricos. 

Por um lado, buscou-se incidir numa maior conscientização do paciente 

em relação ao que com ele ocorre. MARCHESAN (1993), dentre outros, 

destaca que conscientizar é propiciar o conhecimento ao paciente de suas 

próprias estruturas orais, com o entendimento de como elas funcionam e 

devem funcionar, despertando, assim, seu interesse na área. Tal interesse 
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seria fundamental para o sucesso da terapia. Ainda segundo a autora, à 

medida que se alcançam os objetivos estabelecidos para a adequação das 

funções estomatognáticas, é preciso garantir que novos padrões estejam 

automatizados.  

O estudo sobre as funções exercidas pelo sistema estomatognático 

levou os teóricos da área a focarem a alimentação. O aprofundamento no 

tema, por sua vez, levou ao aperfeiçoamento do trabalho fonoaudiológico na 

área. MARCHESAN (1998) aponta que a alimentação pode interferir de 

maneira positiva ou negativa no crescimento e desenvolvimento craniofacial, na 

disposição e no funcionamento dos órgãos fonoarticulatórios 

(lábios/língua/bochechas/dentes/palato) e no sistema estomatognático 

(sucção/deglutição/mastigação/respiração/fonação). Ela ressalta que embora 

não seja a única, a alimentação é a maior responsável por essas alterações 

encontradas nos pacientes. O conhecimento sobre a alimentação, segundo a 

autora, em trabalho posterior, vai além do aspecto fisiológico. Deve-se 

pesquisar detalhadamente os hábitos alimentares do paciente e de sua família. 

“Hábito alimentar não é só o que se come. É necessário saber o como, o quando, o 

tempo disponível, valores que se dá para a alimentação, dinheiro que investe nisto etc” 

(MARCHESAN, 2005, p.721). 

A literatura nos mostra que os mesmos trabalhos que contemplam os 

aspectos funcionais, já mencionam também os aspectos subjetivos, mas não 

os de natureza psíquica. 

No entanto, a crescente escuta ao paciente, em processos terapêuticos 

diversos tem levado profissionais da área a contemplarem também os aspectos 

natureza psíquica em casos que envolvam questões de motricidade orofacial e 
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alimentação. Encontramos, na literatura recente, autores que se dedicam a 

estudar esta questão (PALLADINO, CUNHA e SOUZA (2004); MACHADO 

(2007); FERRAZ (2006), entre outros. 

Retomando o caso clínico citado, foi observado que as queixas iniciais 

de alterações relativas à motricidade orofacial, já no decorrer das sessões 

iniciais, evidenciaram questões ligadas à constituição de uma pessoa, que não 

podiam ser deixadas em segundo plano. Assumir o caso nesta perspectiva 

implicava assumir autores tanto da área psicanalítica quanto da linguagem que 

pudessem dar sustentação às idéias e ao trabalho clínico-fonoaudiológico que 

vinha sendo desenvolvido, qual seja, o do acolhimento do paciente e sua 

família a partir de seu ritmo, necessidades, demandas e história de vida. Foi 

então que me deparei com os constructos teóricos de Donald Winnicott e 

Mikhail Bakhtin, que me ajudaram a ver o trabalho terapêutico fonoaudiológico 

de motricidade orofacial mais especificamente como um trabalho de linguagem, 

pois é pela linguagem que o paciente se apresenta. 

Assim, a posição assumida diante do fenômeno investigado nesta 

pesquisa implica a possibilidade de se ter um olhar que capte o paciente como 

um ser integrado constituído por corpo e psiquismo, que são formados a partir 

dos cuidados que o ambiente fornece ao sujeito, desde que é iniciado no 

mundo. Dessa maneira, as alterações funcionais que envolvem a linguagem 

são vividas por uma pessoa, com uma história, e sempre precisam ser 

consideradas, fortalecendo e reconhecendo o outro através da experiência 

vivida durante o processo terapêutico.  

Deste modo, com o intuito de contribuir com a literatura fonoaudiológica, 

o objetivo desta pesquisa é discutir, a partir de estudo de caso clínico único, o 
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trabalho terapêutico fonoaudiológico de motricidade orofacial como um trabalho 

de linguagem, com enfoque no manejo terapêutico. 

Para tanto, a pesquisa foi organizada da seguinte maneira: 

Os dois próximos capítulos abordam, respectivamente, a literatura 

fonoaudiológica relativa ao trabalho desenvolvido no campo da motricidade 

orofacial e o referencial teórico que dá sustentação a esta pesquisa, a saber, 

conceitos psicanalíticos de Winnicott, mais especificamente, apresentação de 

objetos, manejo e setting, e conceitos lingüístico-discursivos de Bakhtin, mais 

especificamente, lugar exotópico e gêneros discursivos.  

A seguir, no terceiro capítulo, é apresentado o percurso metodológico e 

o caso clínico, com as entrevistas, avaliação e o início do trabalho 

fonoaudiológico.   

Em seguida, no quarto capítulo, a análise do processo terapêutico, 

enfocando um novo manejo terapêutico e as mudanças ocorridas durante os 

atendimentos a partir da nova perspectiva de trabalho. 

Por fim, as considerações finais em que se busca firmar algumas 

proposições para o trabalho terapêutico fonoaudiológico com motricidade 

orofacial. 
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CAPÍTULO 1 - MOTRICIDADE OROFACIAL 

 

 Motricidade Orofacial (MO) tem sido uma área, dentro do campo 

fonoaudiológico, com crescente publicação de trabalhos científicos. Ao 

analisarmos a literatura da área, observamos sensível mudança de abordagem 

do tema.  É dessa mudança que se trata este capítulo. 

Segundo o Comitê de Motricidade Orofacial (2007), a área, é entendida 

como uma especialidade da fonoaudiologia voltada para o estudo/pesquisa, 

prevenção, avaliação, diagnóstico, desenvolvimento, habilitação, 

aperfeiçoamento e reabilitação dos aspectos estruturais e funcionais das 

regiões orofaciais e cervicais. 

Passou a ser constante, já a partir da década de noventa, do sec. XX, a 

preocupação em não se dissociar o complexo orofacial do corpo do paciente, 

buscando para além de seus aspectos funcionais, uma visão integral do sujeito.  

É nessa direção que seguem os trabalhos de MARCHESAN (1993; 1998; 2005; 

2008); FELÍCIO (2004); JUNQUEIRA (2004); TERRA (2004); CATTONI (2004); 

FURKIM e MATTAWA (2004), entre outros. Neles, é possível observar que, 

dado o conhecimento cada vez mais específico das estruturas orofaciais e sua 

relação com o sujeito, a função do terapeuta é a de avaliar e reabilitar os 

desvios miofuncionais que precedem e contribuem para o aparecimento de 

outras alterações.   

MARCHESAN (1993) menciona que é preciso que o terapeuta 

conscientize o paciente, propiciando o conhecimento de suas próprias 

estruturas orais, com o entendimento de como elas funcionam e devem 

funcionar, despertando, assim, seu interesse na área. Deve-se usar, então, 
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uma linguagem com termos compreensíveis para o paciente, utilizando 

desenhos, gráficos, figuras, espelho, livros a fim de conseguir uma melhor 

compreensão e aprendizado. À medida que se alcançam os objetivos 

estabelecidos para a adequação das funções estomatognáticas, é preciso 

garantir que novos padrões estejam automatizados. Adequar e automatizar são 

o foco nesse trabalho. 

Em consonância, segue JUNQUEIRA (2004), enfatizando que a 

avaliação miofuncional tem um papel primordial no atendimento e deve 

preceder qualquer processo terapêutico, tendo como objetivo definir se existe e 

quais são os distúrbios presentes no indivíduo. Importante relacionar a queixa 

e/ou encaminhamento com os aspectos levantados e avaliados. E quanto ao 

terapeuta, afirma que: 

 

Não basta somente identificar o “problema”, é necessário mais do 

que isso, é preciso ser capaz de definir ao paciente o quadro 

apresentado, mostrando se há um bom prognóstico ou não para 

sua reabilitação. Faz parte, ainda, dos objetivos da avaliação, 

analisar se existem limites anatomofuncionais para o início da 

terapia ou ainda se o tratamento é necessário ou não 

(JUNQUEIRA, 2004, p. 230).  

 

 

FELÍCIO (2004) enfatiza que é fundamental conhecer os padrões de 

normalidade, de acordo com a idade e outras variáveis e com as possíveis 

variações de normalidade que ainda comportam adaptações fisiológicas. 

Apenas com os conhecimentos dos aspectos envolvidos é possível entender os 

denominados comportamentos anormais não fisiológicos ou patológicos, e 

assim, saber selecionar medidas de prevenção, metas e condutas terapêuticas 

apropriadas para cada caso. Portanto, “o fonoaudiólogo deve estar preparado para 



17 

 

 

 

adotar medidas que favoreçam a harmonia das funções estomatognática, o 

crescimento e desenvolvimento craniofacial, a estabilidade do sistema e a saúde de 

modo geral” (FELÍCIO, 2004, p.208). 

A necessidade de precisão cada vez maior no trabalho realizado levou 

os profissionais da área a ampliarem seu olhar para o entorno da vida dos 

pacientes. Os autores acima mencionados são unânimes em buscar fatores 

importantes para um perfeito equilíbrio das estruturas do sistema 

estomatognático. Assim, ao procurarem entender a função da mastigação, por 

exemplo, depararam-se com a necessidade de se conhecer a alimentação 

desses pacientes, tanto o que se refere aos alimentos ingeridos quanto aos 

hábitos alimentares. Haveria aí um surgimento de um olhar mais subjetivo para 

o trabalho de MO?  

MARCHESAN (1998) afirma que a alimentação pode interferir de 

maneira positiva ou negativa no crescimento e desenvolvimento craniofacial, na 

disposição e no funcionamento dos órgãos fonoarticulatórios 

(lábios/língua/bochechas/dentes/palato) e no sistema estomatognático (sucção/ 

deglutição/ mastigação/ respiração/ fonação). Os hábitos alimentares exercem 

influência sobre o crescimento craniofacial, assim como na musculatura 

orofacial e nas funções estomatognáticas. 

Em trabalho posterior (2005), a autora ainda reforça a mesma idéia. 

Para ela, a avaliação das funções miofuncionais orofaciais deverá ser 

completa, deve-se examinar, além de todas as estruturas envolvidas, cada 

estrutura separadamente, relacionando-as e já prevendo o que poderá ocorrer. 

Ao explicar como deve ser a avaliação da mastigação, a autora destaca: para 

avaliar a mastigação, primeiro deve se conhecer os dentes e como eles se 
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relacionam. A oclusão e a tipologia facial determinam a força e o modo de 

mastigar. Em seguida, pesquisar detalhadamente os hábitos alimentares do 

paciente e de sua família.  

CATTONI (2004) segue o raciocínio que padrão correto de mastigação 

envolve lábios ocluídos e mastigação bilateral alternada. Estes dois aspectos 

serão responsáveis pelo desenvolvimento, crescimento e estabilidade da 

musculatura orofacial e pela presença de sua ação exercida nos dentes. Mas, 

para que isso ocorra, segundo BIANCHINI (2005), 

 

É necessário que haja uma harmonia morfológica e funcional das 

estruturas estomatognáticas, dependendo, portanto, da presença 

de dentes, do equilíbrio oclusal, crescimento e desenvolvimento 

craniofacial, da ausência de interferências dentais ou contatos 

prematuros, da estabilidade e do bom funcionamento das ATM e 

da maturação neuromuscular (BIANCHINI, 2005, p.51). 

 

PENA et al (2008) juntamente com a autora acima, em trabalho sobre 

características do tipo de alimentação e da fala de crianças com e sem 

apinhamento dentário, incorporou em  um dos questionários questões de 

alimentação, referentes a consistências, tamanho, ingestão de líquidos, 

preguiças ou dificuldades em comer alimentos duros. BIANCHINI (2008) em 

outro trabalho sobre verificação e análise morfofuncional das características da 

mastigação em usuários de prótese dentária caracterizou as estruturas 

orofaciais, os movimentos mastigatórios, o tipo, tempo e números de ciclos 

mastigatórios, deglutição e caracterização da prótese.  

Nota-se que quando estes autores se remetem à alimentação o fazem 

para dizer que ela pode interferir de modo positivo ou negativo no crescimento 
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e desenvolvimento craniofacial, na disposição e no funcionamento dos órgãos 

fonoarticulatórios e no sistema estomatognático. Para eles, músculos, ossos, 

dentes, articulações, glândulas, mucosas e o aporte neurovascular 

correspondente estão no foco do trabalho. Assim, possíveis transtornos 

alimentares observados, antes de evidenciar qualquer outra questão, são 

responsáveis pelos distúrbios miofuncionais que um paciente possa ter e 

eliminá-los tem sido, ainda, o objetivo primeiro de parte dos profissionais que 

atuam nesta área.  Ainda que MARCHESAN (2005) atenta à questão subjetiva, 

saliente que “Hábito alimentar não é só o que se come. É necessário saber o como, o 

quando, o tempo disponível, valores que se dá para a alimentação, dinheiro que 

investe nisto etc” (p.721), o objetivo primeiro continua sendo o da adequação do 

sistema estomatognático. Observa-se uma preocupação com o paciente, 

porém os padrões de automatização e generalização ainda estão presentes via 

condicionamento. A pessoa está ali, mas a relação é corpo físico, complexo 

orofacial e adequação das funções. A intervenção não perde a visão biológica 

normal/ alterado do complexo orofacial, ainda que se fale em visão integral do 

sujeito, como pode ser conferido nas afirmações abaixo. 

TESSITORE (2004) aponta para uma atuação do fonoaudiólogo com 

uma visão mais integral do indivíduo, entendendo os diversos processos 

fisiológicos que interferem no organismo e na auto-imagem do paciente. Afirma 

ainda que não pode se dissociar os elementos fonoarticulatórios com o corpo e 

serem tratados isoladamente. 

CATTONI (2004), afirma que a avaliação fonoaudiológica 
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não é somente registrar as alterações encontradas, mas 

compreender seu significado, bem como detectar, quando 

possível, as causas dos distúrbios e, se presentes, dos hábitos 

orais deletérios. Dessa forma, pode-se responder a questões 

como: “é possível adequar a função?” e “quando é melhor 

intervir?” (CATTONI, 2004, p. 288). 

                      

CAMPIOTTO et al (2005) relatam que não é possível aplicar a mesma 

estratégia, o mesmo plano de intervenção para pacientes com as mesmas 

alterações, mas sempre é necessário manter uma linha de raciocínio baseada 

na fisiologia do sistema estomatognático e suas funções e no planejamento da 

atuação pautada na teoria e na experiência individual de cada profissional.  

Ainda enfatizam que, no decorrer do processo terapêutico,  

a automatização vai se concretizando a partir da aplicação das 

orientações, posturas e funções adequadas no dia-a-dia do 

paciente. Todos os exercícios, na medida do possível, devem ser 

adaptados à realidade de cada paciente, tanto aos seus recursos 

como ao seu tempo disponível, não perdendo, é claro, a qualidade 

e intensidade do tratamento (CAMPIOTTO et al, 2005, p. 739). 

 

MARCHESAN (2008) diz que o objetivo da terapia de motricidade 

orofacial é o de modificar as funções alteradas e aponta que a avaliação clínica 

envolve a avaliação das funções orofaciais, força e mobilidade das estruturas.  

  Mas quando isso não é possível diz: 

 
muitas vezes não é possível modificar totalmente a função, no 

entanto, sempre haverá o que fazer, propondo, então, outras 

mudanças menos prejudiciais ao paciente. É preciso procurar 

técnicas para facilitar a automatização e a generalização, com a 

finalidade de mudar um comportamento anterior para um novo 

modelo aprendido, de forma permanente (MARCHESAN, 2008, 

p.226) 
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A mioterapia hoje envolve não somente o trabalho da reeducação 

muscular por meio de exercícios isométricos e isotônicos, mas 

também envolve técnicas de percepção do exercício e de suas 

modificações, para que as mudanças sejam incorporadas na ação 

que se quer modificar e consequentemente na vida diária do 

indivíduo. Tempo de terapia é controlado e as mudanças que 

ocorrem também são documentadas para que possam ter 

parâmetros de mudanças confiáveis e verificação objetiva das 

mudanças ocorridas. É fundamental que o fonoaudiólogo tenha 

planejamento para os objetivos que quer alcançar quando trabalha 

na terapia miofuncional, pois se o paciente for colocado em terapia 

e não se sabe como resolver o caso, ou qual abordagem seguir, 

essa terapia pode durar muito mais do que se esperava e o 

problema pode continuar igual (MARCHESAN, 2008, p.349). 

 

 

Assim, o que ainda parece prevalecer para parte dos estudiosos da área 

é o trabalho pontual, com técnicas voltadas para mudanças de comportamento, 

previamente planejadas, pois os estudos e as pesquisas dentro da perspectiva 

acima citada garantem a previsibilidade de resultados. 

O avanço da tecnologia reforça esta visão. Muitos trabalhos recentes 

evidenciam novos recursos na área, que visam dados mais objetivos e 

precisos, nos diagnósticos, prognósticos e também na evolução do caso. Tudo 

de modo a garantir maior eficiência do trabalho realizado pelo fonoaudiólogo. A 

utilização da antroposcopia tem sido referida em vários estudos de 

investigação de características posturais e morfológicas do sistema 

estomatognático. O conhecimento sobre as medidas e proporções orofaciais, 

segundo CATTONI et al (2008), pode contribuir para a avaliação de 

motricidade orofacial e para o estabelecimento do diagnóstico funcional devido 

à possibilidade de quantificar as estruturas da face, fornecendo dados objetivos 

sobre a morfologia facial. Ainda busca-se com isso a visão integral do sujeito.  
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SILVEIRA et al (2006) mencionam que é fundamental analisar também a 

postura corporal, uma vez que o sistema estomatognático não pode ser visto 

separado em relação a cabeça, pescoço, sendo eles indissociáveis. Sugere 

então, a documentação fotográfica como forma de tornar a avaliação mais 

objetiva, além de concretizar o trabalho e enriquecer a terapêutica.  

Segundo RODRIGUES et al (2008), o paquímetro digital é um dos 

métodos utilizados para verificar as medidas orofaciais, contribuindo, na 

avaliação fonoaudiológica, para o estabelecimento da conduta terapêutica 

como também no acompanhamento dos resultados durante o processo 

terapêutico. 

SIES et al (2007), em trabalho que tem como finalidade investigar a 

existência de uma relação entre o tipo facial e a oclusão dentária em 

respiradores orais adolescentes através da antropometria, diz que “medidas pré 

e pós- tratamento permitem ao fonoaudiólogo avaliar objetivamente os resultados 

obtidos” (p. 197). CATTONI et al (2007) propõem o uso das medidas 

antropométricas para medir o comprimento de lábio superior e inferior. 

Exames computadorizados, como eletromiografia e ultra-sonografia, e o 

teste da eficiência mastigatória realizado com beads têm a finalidade de 

verificar a eficiência mastigatória e a atividade muscular. São testes que, 

segundo os profissionais da área, auxiliam no diagnóstico e conduta 

terapêutica nos casos de disfunções temporomandibulares e, como afirma 

SILVA (2008), provam que a área de MO cresce como ciência. Em suas 

palavras, “como especialidade que tem objetivo de prevenir, realizar o diagnóstico 

funcional e tratar as alterações do sistema estomatognático busca a cada momento 

aprimorar o diagnóstico e a fonoterapia” (p. 235). 
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Para FELÍCIO (2008), a eletromiografia (EMG) é mostra dessa 

tecnologia na área. 

 

A EMG de superfície tem se constituído um importante método de 

análise da musculatura durante os comportamentos orofaciais, 

permitindo avaliar a atividade dada no tempo, quantificar o 

equilíbrio muscular entre pares de músculos e avaliar a 

coordenação muscular em atividades dinâmicas, contribuindo para 

o diagnóstico e análise dos efeitos de tratamentos (FELÍCIO, 

2008, p. 234). 

 

 

CASTELO et al (2007) concordam com a afirmação de que exames 

computadorizados garantem precisão ao trabalho fonoaudiológico. Sobre a 

ultrassonografia dizem: 

 

pela ultra-sonografia foi possível obter imagens bem definidas dos 

músculos masseter e porção anterior do temporal e determinar 

sua espessura com grande reprodutibilidade, rapidez e sem que a 

criança fosse exposta à radiação, o que torna esta técnica 

adequada para a avaliação dos músculos peribucais. Comparando 

os valores absolutos das mensurações musculares em diferentes 

estudos, observam-se discrepâncias que são devidas às 

diferenças no tipo de amostra, na localização do transdutor para a 

captura de imagens e no aparelho e técnica utilizados (CASTELO 

et al, 2007, p.66). 

 

 

BIANCHINI (2007) em pesquisa sobre disfunções temporomandibulares 

verificou as características dos movimentos mandibulares da fala em indivíduos 

com DTM e em assintomáticos, através da eletromiografia para avaliar o índice 

de dor.  

Parecem ser infinitas as possibilidades de quantificações, buscando-se 

integrar cada vez mais as partes do corpo. Tal integralidade, no entanto, não 

parece ultrapassar o limite do corpo físico, mesmo quando se trata do trabalho  
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sobre o índice da dor, citado acima. A dor foi quantificada numa situação 

específica, mas o que dizer do momento real em que ela ocorre. Seria possível 

mensurar o sofrimento do paciente em sua vida cotidiana?  

Num dos depoimentos de fonoaudiólogos, sujeitos de pesquisa de 

MASINI (2004), sobre seus processos terapêuticos, há o relato de um caso de 

uma paciente com dores na articulação temporomandibular. Ela estava em sua 

quarta tentativa de fazer uma terapia fonoaudiológica. Segundo ela, as três 

anteriores foram mal sucedidas devido a invasão e falta de acolhimento dos 

terapeutas. A paciente sentia necessidade de contar sobre si, um sujeito que 

sofria, inclusive fisicamente, e que se apresentava ao outro pela linguagem, 

buscando acolhimento. A terapeuta, por sua vez, sentia-se angustiada por não 

conseguir realizar o trabalho propriamente dito. Apesar da angústia de não 

estar trabalhando, a terapeuta acabou por constituir com a paciente uma 

relação de confiança, procurando ouvi-la e acolhê-la em suas necessidades, o 

que fez surgir um efeito positivo no trabalho. 

 

(...) eu sei que você não é nem analista nem psicóloga: mas eu me 

sinto muito bem com você... e sinto que saio daqui bastante 

aliviada principalmente a minha mandíbula...quando eu saio daqui 

sou capaz de ir até numa churrascaria...(MASINI, 2004, p.169) 

 

 

Um olhar mais subjetivo em trabalhos de MO não se garante apenas 

com o avanço tecnológico. Testes, diagnósticos, mensurações, parâmetros dão 

contam do fisiológico, do funcional, mas falam pouco da questão humana, da 

condição do paciente que ali se apresenta com algum sofrimento. Falar do 
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sofrimento de um paciente é falar de uma condição humana. Estaria esta 

questão sendo acolhida na área? 

Existem trabalhos que caminham na direção da subjetividade.  

PALLADINO et al (2004) defendem que linguagem e alimentação estão 

articuladas e são constitutivas dos sujeitos e, pedem uma equação causal outra 

para o esclarecimento dos transtornos que a afetam. Afirmam então, que falar 

e comer são acontecimentos implicados entre si, como “pontos de subjetivação 

na e pela linguagem, poderão fazer sintomas (...). Os sintomas de linguagem e de 

alimentação podem vir embaraçados; são acontecimentos que fazem o sujeito” (p. 20).  

Ainda eles, em 2007, apresentaram que a co-ocorrência entre o transtorno de 

linguagem e o alimentar não é mera coincidência. Sugerem então, “que os 

fonoaudiólogos invistam numa escuta sensível às narrativas familiares sobre as 

dificuldades e idiossincrasias alimentares da criança, naquilo que elas possam vir a 

revelar de conflitos e de sofrimento psíquico” (p.213). 

Na mesma linha de trabalho MACHADO (2007) investigou as possíveis 

relações entre problemas alimentares e de linguagem oral do ponto de vista 

bio-psíquico. A autora ressaltou que é fundamental que os aspectos subjetivos 

dos sintomas alimentares sejam incorporados ao método clínico-terapêutico 

fonoaudiológico devido à função constitutiva que a alimentação tem para o 

sujeito, propõe ao terapeuta que considere a região oral como um lugar que 

carrega marcas psíquicas experimentadas desde os primeiros anos de vida, 

principalmente, na alimentação. Assim, o terapeuta deverá propiciar um 

contexto favorável e prazeroso para que a alimentação ocorra no âmbito 

terapêutico, não ignorando a importância dos aspectos funcionais e fisiológicos 

da alimentação, porém não restringi-los a eles. Sugere então, que a 
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intervenção desse trabalho em especial em qualquer situação clínica considere 

os aspectos subjetivos implícitos nas funções orais alimentares.  

FERNANDES (2007), em seu trabalho sobre dor orofacial crônica, 

ressalta que a escuta terapêutica fonoaudiológica foi um recurso que favoreceu 

a tomada da consciência dos fatores subjetivos envolvidos no processo de dor 

orofacial crônica das duas pacientes apresentadas em sua pesquisa.  Sendo 

que este procedimento demonstrou ser um elemento que contribuiu para 

diminuição da dor orofacial dos pacientes e para a efetividade do trabalho 

fonoaudiológico. Assim, segundo ela a elaboração pela linguagem dos conflitos 

psíquicos, que marcam o corpo favorece a diminuição/supressão das dores, 

dentre elas as de natureza orofacial. 

FERRAZ (2006) afirma que o terapeuta não pode dissociar os 

fenômenos psíquicos das funções orais no processo alimentar. Portanto, a 

especificidade da atuação fonoaudiológica consiste em intervir na relação que 

o paciente estabelece com o alimento em si, com o modo de sua oferta e por 

quem ele é ofertado à criança, considerando-se, também as reações que a 

criança e os seus pais ou responsáveis têm frente às várias situações de 

alimentação. Assim, segundo a autora, o fonoaudiólogo precisa ficar atento 

para todos os aspectos da introdução alimentar, buscando manejar as funções 

alimentares que se encontram inadequadas, beneficiando a relação que o 

paciente estabelece com o alimento em si e proporcionar um novo olhar da 

criança diante à alimentação. Assim, segundo a autora numa perspectiva 

dialógica a criança pode falar de si, de suas dificuldades, pode construir um 

outro sentido para alimentação, não mais enraizado na dimensão patológica.  
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Quando um olhar mais subjetivo está no foco do trabalho com MO, 

começa a surgir uma nova preocupação em relação ao papel do terapeuta. Os 

autores acima citados são categóricos em dizer que o terapeuta tem de ter uma 

escuta sensível aos aspectos subjetivos dos sintomas. A diferença está no 

modo de se conceber o homem e sua organização psíquica, aspecto que traz 

diferenças sensíveis ao processo terapêutico. 

Um trabalho embasado na perspectiva winnicottiana parte da 

compreensão do sujeito que procura a clínica fonoaudiológica em sua condição 

humana, sendo papel do terapeuta ater-se ao humano que ali se apresenta 

com todos os fatores ambientais que podem ter interferido na constituição de 

seus sintomas. 

Assim, nesta perspectiva, o trabalho de motricidade orofacial não se 

difere de outros atendimentos fonoaudiológicos, pois é pela linguagem que o 

paciente se apresenta.  

Os próximos capítulos serão dedicados a apresentar e discutir o aporte 

teórico e um caso clínico em que o paciente, com queixas iniciais relativas à 

motricidade orofacial, é acolhido em sua condição humana. Nesta medida, 

procurar-se-á, argumentar a favor da afirmação de que o trabalho de 

motricidade orofacial é também um trabalho de linguagem. 
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CAPÍTULO 2 - PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA CLÍNICA 

FONOAUDIOLÓGICA VOLTADA PARA A CONDIÇÃO HUMANA 

 

Pensar o trabalho com MO como um trabalho terapêutico de linguagem, 

leva-nos a tomar o manejo fonoaudiológico como essencial na conduta do caso 

clínico isto é, a postura do terapeuta frente à percepção das necessidades da 

criança que atende, bem como o reconhecimento do seu modo de ser. Para tal, 

assumimos os pressupostos teóricos de dois autores que, apesar de estarem 

em áreas distintas, tem em comum a acepção de que o ser humano necessita 

de um outro para se constituir, o que implica que a linguagem se constitui na 

relação dialógica. São eles: Winnicott e Bakhtin.  

  

2.1 Winnicott e a constituição do humano  

Segundo Winnicott, o ambiente humano em que nasce o bebê, em um 

primeiro momento representado pela mãe, é fundamental para a sua 

constituição como pessoa. Neste contexto, se tudo corre bem e se estabelece 

uma sintonia entre a mãe e seu bebê, ele encontra as condições necessárias 

para singularizar-se e configurar gradativamente a sua maneira própria de ser. 

Desse modo, a relação que o bebê estabelece com a mãe no início da vida é 

fundamental para o seu vir-a-ser, pois é ela que apresenta o mundo ao bebê, 

facilitando sua entrada na família, no grupo social e na cultura, do qual ambos 

fazem parte.  

Na díade, a mãe, em estado de disponibilidade para seu filho, favorece 

sua possibilidade de amadurecimento, criando situações para que viva 
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experiências constitutivas, que integrem seu potencial hereditário com os 

cuidados que recebe. 

 

Nestas primeiras e importantíssimas semanas de vida do bebê, os 

estágios iniciais dos processos de amadurecimento têm sua 

primeira oportunidade de se tornarem experiências do bebê. Onde 

o ambiente de facilitação – que deve ser humano e pessoal – 

possuir características suficientemente boas, as tendências 

hereditárias de crescimento que o bebê tem podem, então, 

alcançar seus primeiros resultados favoráveis (WINNICOTT, 1999, 

p.8). 

 

 

A função holding é uma das tarefas que a mãe cumpre no processo de 

humanização de seu bebê. Winnicott explicita que ela se refere à capacidade 

de sustentação da mãe, tanto física como psiquicamente, já que desde o início 

ela sente o bebê como um ser inteiro.  

De início a sensorialidade é muito importante, pois por meio dos 

cuidados maternos, quais sejam, o modo como o bebê é segurado, 

amamentado, banhado, trocado, é que ele pode viver a ilusão que cria tudo 

aquilo que necessita.  Através do tato, da sonoridade, dos cheiros e também 

das palavras a ele dirigidas, constituindo-se uma verdadeira comunicação entre 

mãe e filho, o bebê pode ser reconhecido e respeitado em seu ritmo pela mãe, 

podendo sair deste estágio fusional inicial e iniciar um lento processo que vai 

da dependência absoluta rumo à independência relativa, pois, para Winnicott, a 

vida inteira necessita-se do cuidado e da atenção do outro. 

O desenvolvimento, em poucas palavras, é uma função da 

herança de um processo de maturação, e da acumulação de 

experiências de vida; mas esse desenvolvimento só pode ocorrer 

num ambiente propiciador. A importância deste ambiente 

propiciador é absoluta no início, e a seguir relativa; o processo de 

desenvolvimento pode ser descrito em termos de dependência 

absoluta, de dependência relativa e um caminhar rumo à 

independência (WINNICOTT, 2005, p.27). 
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De início, o bebê ainda não estabeleceu uma divisão entre aquilo que 

constitui o EU e o não–EU, ou seja, a criança torna-se fundida com o self da 

mãe, pelo fato de seu self ainda não ter se formado. Com a sustentação da 

mãe às suas necessidades, o bebê vai se integrando, vivendo a sensação de 

ser um. O suporte ambiental dará condições para que o indivíduo alcance o 

estatuto de unidade, ou seja, o bebê passa a sentir que ele é. A partir disso que 

ele é capaz de organizar suas sensações, memórias e experiências. 

É a mãe que, aos poucos, vai apresentar os objetos para seu filho, 

respeitando seu ritmo e suas necessidades, como já apontamos inicialmente, e 

o bebê imagina que cria tudo o que necessita, e assim constitui o mundo. Isto 

se inicia quando a mãe oferta o seio no momento em que o bebê dele 

necessita. 

Este é um aspecto fundamental para se compreender as concepções 

teóricas de Winnicott, pois significa que após a vivência de uma onipotência 

absoluta é que o bebê pode experimentar a frustração, sobreviver e aproveitá-

la como alavanca de seu amadurecimento. Percebe-se aqui a importância da 

sintonia na relação da mãe com o bebê, já que é através de seus cuidados que 

o bebê se fortalece e torna-se capaz de vivenciar a desilusão, e não perder-se 

nela. 

Assim, Winnicott situa a terceira tarefa que a mãe exerce em sua 

maternagem, que ele denomina de manejo, e consiste na criação das 

condições necessárias para que o bebê viva experiências fundamentais para a 

sua constituição como pessoa, podendo alcançar assim a pessoalidade.  

A mãe suficientemente boa, segundo o autor, é aquela que reconhece 

as necessidades do seu filho, identificando-se com ele, oferecendo e 
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proporcionando um ambiente facilitador para seu desenvolvimento físico e 

psíquico.  Assim, a mãe apresenta o mundo ao bebê, através de três funções 

fundamentais e presentes nos cuidados que dedica a ele: holding, 

apresentação do objeto e o manejo. Cabe ressaltar que isso só pode ser 

desempenhado pelo ambiente humano, que nenhuma máquina pode imitar, 

ensinar ou oferecer o que o bebê necessita.  O uso que o indivíduo faz do 

ambiente não-humano depende do uso que ele já fez anteriormente de um 

meio ambiente humano.  

Winnicott explicita que o holding, a apresentação de objetos e o manejo, 

são tarefas necessárias durante todo o percurso humano e assim fundamentais 

na constituição de uma postura terapêutica diante do paciente, que necessita 

ser reconhecido e respeitado em suas necessidades e no seu modo de ser, 

pois muitas vezes isto não ocorreu de modo significativo e constitutivo ao longo  

de sua vida. 

Assim, a postura do terapeuta é fundamental para que aos poucos o 

paciente possa criar uma relação de confiança com ele, sentindo-se 

reconhecido e respeitado em sua maneira de ser e em suas dificuldades para, 

então, trilhar o caminho da transformação, colocando o seu processo de 

amadurecimento em marcha. 

A relação de confiança estabelecida entre paciente e terapeuta é o 

principal aspecto do setting para Winnicott, e através dela, ambos criam o 

espaço potencial, em que, de modo criativo e compartilhado, o paciente pode 

se a ver com suas questões, e se transformar sempre de acordo com suas 

particularidades e sua maneira de ser. 
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 Para tanto, Winnicott ilustra um terapeuta vivo, atento à maneira de ser 

e ao modo como o paciente se apresenta, respeitando seu tempo e ritmo. 

Como aponta SAFRA (2004), a maneira mais singular da pessoa ser é através 

do seu ritmo. 

A experiência de ter um lugar na subjetividade de um outro, é aspecto 

fundante na constituição de uma pessoa, e aspecto importante na visão de 

clínica explicitada por Winnicott e Safra, e que Maia (no prelo) descreve 

detalhadamente. 

a oferta de um lugar na situação clínica, em que o analista procura 

estar aberto frente às necessidades de seu paciente, é estar com 

e sentir com, permitindo-se ser afetado pelas questões que 

apresenta, para ajudá-lo a colocá-las em movimento e seguir 

caminho explicitando a sua singularidade que é compreendida a 

partir da sua bibliografia e também pela maneira única como 

revela determinadas facetas da condição humana. 

 

  

SAFRA (2004) aborda que o ser humano acontece no gesto inaugurante 

e hospedado pela comunidade. 

 

na situação clínica, estamos em comunidade de destino com alguém 

quando posicionamos solidariamente com nosso paciente frente às 

grandes questões existenciais peculiares ao destino humano: a 

instabilidade, a necessidade do outro, a ignorância frente ao futuro, o 

sofrimento decorrente do viver, a incompletude da condição humana, 

a solidão essencial, a mortalidade, entre outras. Comunidade é nossa 

condição originária. Só nascemos em comunidade, somos em 

comunidade e morremos em comunidade. Desde sempre o ser 

humano é com o Outro (SAFRA, 2004, p. 73). 

 

Para o autor é preciso considerar a historicidade do homem quando se 

pensa no acontecer humano, compreendê-lo como ser criativo e vê-lo como 
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acontecimento. Isso precisa acontecer com ou frente a um Outro. Dessa forma, 

o corpo só pode vir à tona através do corpo do Outro. 

A potencialidade dos construtos teóricos de Winnicott, ainda que 

fundamentalmente centrados na Psicanálise, são importantes também para a 

clínica fonoaudiológica, pois se referem aos fundamentos da condição humana, 

à delicadeza e à fragilidade de sua constituição e muito enriqueceria a forma de 

se colocar frente à clínica. 

Na terapia fonoaudiológica, o manejo ocorre através do trabalho com a 

linguagem, do ponto de vista dialógico. Dessa forma, o terapeuta acolhe o 

modo como o paciente pode dizer de si e do mundo, para, então, apresentar 

novos aspectos, novos objetos e novas condições de olhar a si, o mundo, 

dentro das suas possibilidades, para enfim dar um melhor acabamento à sua 

linguagem.  

O terapeuta pode ofertar, então, um lugar propício para que o paciente 

possa se sentir confiante, acolhido e em estado de sintonia com o terapeuta. É 

função do terapeuta respeitar o indivíduo, escutá-lo, estar atento a sua maneira 

de ser e de se apresentar, levando em consideração sua historicidade e suas 

possibilidades, permitindo ao paciente a apropriar-se de si e encontrar a sua 

possibilidade para lidar com as suas questões.  

Essa postura na terapia fonoaudiológica leva o terapeuta a assumir um 

papel de interlocutor de seus pacientes. Cabe ao fonoaudiólogo o acolhimento, 

a escuta de sua linguagem, em seu aspecto discursivo, procurando observar o 

que se revela da sua maneira de ser, de seus anseios e necessidades. O 

terapeuta o compreende e o reconhece conforme evolui o compartilhar de sua 
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história, podendo assim, ajudá-lo em sua transformação e também em seu vir-

a-ser na relação com o mundo. 

 

  2.2 Bakhtin e a constituição da linguagem 

 

Se aceitarmos a idéia de que, na terapia fonoaudiológica, o trabalho com 

a linguagem é elemento fundamental do manejo terapêutico, torna-se 

imprescindível para o aprofundamento da questão buscar um teórico da área 

da linguagem que dialogue com os pressupostos psicanalíticos aqui já 

abordados. Encontramos em Bakhtin esta possibilidade já que ele toma o 

homem sempre em sua relação com o outro. Para ele, o ser humano nunca é 

completo, ele precisa do relacionamento com os outros, estabelecido 

dialogicamente.  

De acordo com a teoria bakhtiniana, toda e qualquer palavra é dirigida a 

alguém. E passa a ter sentido através da compreensão ativa, em forma de 

devolução do que foi dito. O fato de o enunciado dirigir-se a alguém coloca em 

evidência a figura do destinatário. O locutor quando elabora seu enunciado o 

faz pensando não só na resposta que está dando, mas também naquela que o 

outro elaborará como réplica. Segundo Bakhtin, esse acontecimento recebe o 

nome de atitude responsiva. Então, todo enunciado é dirigido para o outro, e a 

sua construção ocorre decorrente da apreciação que o ouvinte faz, antecipando 

então, respostas. Diante disso o autor afirma, 
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o ouvinte que recebe e compreende a significação (lingüística) de um 

discurso adota simultaneamente, para com este discurso, uma atitude 

responsiva ativa: ele concorda ou discorda (total ou parcialmente), 

completa, adapta, apronta-se para executar, etc., e esta atitude do 

ouvinte está em elaboração constante durante todo o processo de 

audição e de compreensão desde o início do discurso, às vezes já 

nas primeiras palavras emitidas pelo locutor. A compreensão de uma 

fala viva, de um enunciado vivo é sempre acompanhada de uma 

atitude responsiva ativa; toda compreensão é prenhe de resposta e, 

de uma forma ou de outra, forçosamente a produz: o ouvinte torna-se 

locutor. (BAKHTIN, 1997, p. 290). 

 

Assim, segundo o autor, em algum momento o ouvinte vai responder o 

que ouviu e o que entendeu através dos seus enunciados posteriores. Cada 

palavra é compreendida pelo ouvinte fazendo surgir uma nova palavra sua em 

resposta. Surge aí o dialogismo inerente à palavra.  

A visão bakhtiniana considera, então, a interação verbal como lugar de 

produção de enunciados. O enunciado é um elo na cadeia de comunicação 

verbal ininterrupta e seus sentidos não existem fora do contexto dialógico, pois 

é produzido por alguém e dirigido ao outro. “A língua penetra na vida através dos 

enunciados concretos que a realizam, e também através dos enunciados concretos 

que a vida penetra na língua” (Bakhtin, 1997, p. 282). 

A terapia fonoaudiológica que assume esta visão em seu trabalho com a 

linguagem toma a atitude responsiva como parte de seu manejo terapêutico. 

Cabe ao terapeuta não só responder aos enunciados do paciente, como 

suscitar-lhe o desejo desta mesma atitude responsiva.  

Para que isso aconteça, e como já foi dito anteriormente, cabe ao 

terapeuta acolher o que o paciente diz, do modo como lhe é possível dizer, 

ainda que seus enunciados, a princípio, não pareçam ser passíveis de 

respostas. Para MASINI (2004), o trabalho com a linguagem, na clínica 
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fonoaudiológica, deve centrar-se no acabamento dos enunciados, uma vez que 

é o acabamento que gera a possibilidade da resposta do outro. No entanto, 

este trabalho só ocorre diante da perspectiva do acontecimento humano, tal 

qual conceituado por Winnicott e que encontramos também em Bakhtin. 

Para este autor, o primeiro encontro do homem consigo mesmo vem de 

fora. A visão que o homem tem de si mesmo só passa da percepção interna 

para categorias cognitivas, éticas e estéticas a partir das relações que ele 

estabelece com um corpo exterior ao seu. “O corpo não é algo que se baste a si 

mesmo, tem a necessidade do outro, de outro que o reconheça e que lhe proporcione 

sua forma” (Bakhtin, 1997, p. 69). Embora não tenha desenvolvido sua teoria em 

um contexto clínico, o que aponta sobre a dor nos ajuda a formular 

pressupostos para o trabalho terapêutico. Segundo Bakhtin (1997), a dor que o 

homem carrega em seu interior só ganha forma e acabamento no encontro 

com o outro, na medida em que este, ao se identificar com sua dor e de seu 

lugar, completa-o justamente onde ele sozinho não consegue completar-se.  

Assim, segundo MASINI (2004), esses pressupostos teóricos aplicados 

na clínica fonoaudiológica, parecem fazer toda diferença no manejo 

terapêutico. Em suas palavras, (faz toda diferença...) 

 

quando o terapeuta fonoaudiólogo retoma os enunciados do paciente 

com o objetivo de respondê-los seja pela argumentação, dúvida, 

complementação, concordância. Ao reconhecer no enunciado alheio 

suas próprias palavras acolhidas dessa forma, o paciente sente-se 

pleno de palavras interiores e, como vimos em passagens anteriores, 

essa é uma condição fundamental para a ressignificação da 

linguagem em sua vida (MASINI, 2004,p. 180). 
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Acolher o paciente e seus enunciados, buscando a compreensão do que 

é dito, é, nesta perspectiva, aproximar-se de seu modo de ser. Mas isso não 

basta. É fundamental, em seguida, afastar-se, voltando ao seu lugar de 

terapeuta, para responder sua colocação, seja concordando, argumentando, 

refutando, enfim, dando continuidade ao que está sendo dito por ele. É a partir 

dessa possibilidade de exterioridade, o paciente poder ter outros olhares de si.  

Trata-se do lugar exotópico, ou excedente de visão, de que fala Bakhtin (1997), 

que significa, já aplicando o conceito no contexto fonoaudiológico, o terapeuta 

oferecer ao paciente possibilidades de completude naquilo que ele não pode se 

completar. Dessas possibilidades de encontros, nasce a potência do ser, do vir-

a-ser. 

 Outro conceito bakhtiniano muito importante que permeia a clínica 

fonoaudiológica de cunho dialógico é o de gêneros discursivos. Para Bakhtin 

(1997), gênero discursivo é o conjunto de enunciados mais ou menos estáveis 

característicos de toda e qualquer atividade humana. Aprender a falar, para o 

autor, é aprender a dominar os diferentes gêneros discursivos presentes numa 

comunidade discursiva. Isto significa dizer que a aquisição de linguagem pela 

criança se dá a partir da imersão na vida em comunidade. E, aqui, novamente, 

a importância do encontro com o outro e da interação verbal. 

 Na clínica fonoaudiológica, para que o paciente possa lidar com suas 

questões de linguagem é fundamental que o terapeuta lhe ofereça condições 

para que diversas situações discursivas possam ser vivenciadas, de modo que 

o paciente possa se aproximar dos diferentes gêneros discursivos presentes 

em seu cotidiano, a partir de seu ritmo e necessidades.  
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É a partir do conceito bakhtiniano de gênero discursivo que se dá o 

trabalho de acabamento dos enunciados já discutido anteriormente, pois cada 

gênero apresenta características específicas de estilo, forma composicional e 

conteúdo temático, assim como seu contexto de produção (onde, com quem, 

para que, por que, para quem dirijo minha palavra).   

No próximo capítulo, a apresentação do caso clínico que subsidiou a 

elaboração desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 – PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa em questão é de natureza clínico-qualitativa e se configura 

num estudo de caso clínico específico.  

Conforme TURATO (2003), este tipo de pesquisa busca interpretar 

sentidos e significações trazidos por sujeitos sobre os múltiplos fenômenos 

pertinentes ao campo do binômio saúde - doença, possibilitando ao 

pesquisador acolher angústias e ansiedades de determinados sujeitos, 

valorizando os aspectos psíquicos e dinâmicos mobilizados na relação com os 

sujeitos em estudo. Desta forma, não sugere generalizações estatísticas, mas 

o estabelecimento de indicadores analíticos. 

Segundo MERRIAM (1998), um estudo de caso qualitativo é uma 

descrição e análise intensiva e holística de um simples fato, fenômeno, ou 

unidade social. No entanto, um estudo de caso poderia ser selecionado por sua 

real singularidade, pelo que ele pode revelar sobre um fenômeno, pelo 

conhecimento que nós não teríamos acesso de outra forma. 

 Na Fonoaudiologia, o estudo de caso clínico tem sido usado quando se 

procura investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de 

vida real. Por meio do caso clínico pode-se pensar o problema apresentado 

(nesta pesquisa, a compreensão do caso com queixas no sistema 

estomatognático) e a intervenção fonoaudiológica (centrado na funcionalidade 

ou na constituição do sujeito). O estudo de caso permite a descrição de um 

fenômeno que pode posteriormente auxiliar a construção de um modelo. 
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3.1 Sobre a escolha do caso clínico 

A escolha do caso clínico selecionado para a pesquisa pautou-se 

primeiramente por sua singularidade que afetava o modo pontual do trabalho 

fonoaudiológico na área da motricidade orofacial.  

Com queixa inicial de motricidade orofacial, a história de vida da 

paciente, principalmente, a relação de dependência mãe/filha, seus medos e 

fantasias traziam implicações para a conduta normalmente assumida em casos 

com a demanda inicial referida. Assim, interrogações e reflexões de como agir 

diante de caso tão singular me conduziram a investigar novos modos de atuar 

terapeuticamente sem me distanciar de especificidades que ele exigia. 

Cabe salientar que se trata de um caso clínico ainda em andamento, sob 

a responsabilidade da própria pesquisadora, de uma menina de 13 anos de 

idade, atendida desde junho de 2007, encaminhada pela psicóloga e pelo 

psiquiatra. A paciente apresentava problemas de linguagem oral e escrita, 

problemas alimentares e alterações do sistema estomatognático.  

Os atendimentos por um semestre foram realizados duas vezes por 

semana, mas devido a problemas financeiros os atendimentos se modificaram 

para uma vez na semana. 

 

3.2 Sobre a coleta de dados 

Foram utilizados os dados do caso para a pesquisa desde o início do 

atendimento fonoaudiológico, junho de 2007 até outubro de 2008, incluindo as 

entrevistas com os pais e com a psicóloga, avaliação e materiais trabalhados 

durante o processo terapêutico, como atividades realizadas e fotografias.  
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Os registros do material clínico para a pesquisa foram feitos 

sistematicamente após os atendimentos por escrito através da memória da 

terapeuta. Em algumas sessões, foram realizadas gravações em audiovisual e 

em fita cassete como recurso terapêutico, e estes dados, posteriormente, 

fizeram parte da coleta de dados, pois contribuíram para uma maior 

compreensão dos fenômenos observados. Registros de materiais escritos pela 

paciente trabalhados durante alguns atendimentos também foram utilizados 

para a análise de dados.  

Os recortes dos materiais clínicos foram selecionados pela pesquisadora 

por apresentarem riqueza e momentos significativos do processo terapêutico, 

além de mostrarem uma evolução no desenvolvimento da paciente no que se 

refere à sua constituição e apropriação como pessoa, à linguagem oral e 

escrita e mudanças significativas do sistema estomatognático. 

 

3.3 Análise do material clínico  

Os dados foram analisados a partir de uma perspectiva dialógica com 

conceitos dos dois autores que fundamentam este trabalho, Bakhtin e 

Winnicott, respectivamente, lugar exotópico e gêneros discursivos; 

apresentação dos objetos, manejo terapêutico, setting, conforme já discutido no 

capítulo 2. Também foi abordada a literatura fonoaudiológica, no que se refere 

à motricidade orofacial. 

 

3.4 Termo de consentimento 

De acordo com as normas que envolvem seres humanos, o nome do 

paciente, assim como o de seus familiares foram preservados, conforme o 
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termo de consentimento livre, que foi esclarecido e assinado pelo pai da 

paciente.  

O Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo - PUC – SP, no dia 30/06/208, aprovou o Protocolo de Pesquisa nº 

112/2008. 

 

3.5 O caso T. 

3.5.1 A chegada de uma menina 

Em junho de 2007, os pais da paciente entraram em contato após 

encaminhamento da psicóloga e do psiquiatra para atendimento 

fonoaudiológico. Ambos os profissionais relatavam dificuldades em 

compreender a fala e alterações no sistema estomatognático.  

A paciente já realizava atendimento psicológico na mesma clínica, há um 

mês. 

O meu primeiro encontro foi com a paciente. Esta escolha se deu pelo 

fato de ela já ter 13 anos e minha experiência clínica aponta que o primeiro 

encontro com pacientes adolescentes, antes mesmo de conversar com seus 

pais é importante para a formação do vínculo. Foi então, que para minha 

surpresa chegou ao meu consultório uma menina de 13 anos, chamada Taís1 

e não uma garota como havia imaginado.  

De aparência infantil para sua idade, tanto fisicamente como no modo de 

se vestir, vários foram os aspectos que me chamaram atenção neste primeiro 

encontro: olhar triste, aparente falta de vida, baixa intensidade vocal, 

                                                           
1
 Nome fictício para preservar a identidade da paciente conforme Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido 
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articulação fechada e interposição lingual que dificultavam a compreensão do 

seu discurso. Esta aparência de tristeza era reforçada pela constituição física 

de seu rosto: bochechas hipotônicas, uma significativa mordida aberta, dentes 

mal posicionados, mal tratados, dentição mista, ainda com muitos dentes “de 

leite”, o que caracterizava uma boca infantil. Taís apresentou-se muito frágil, 

seu discurso infantilizado era marcado por muitos medos, fantasias, revelando 

uma dependência absoluta em relação à mãe.   

 

3.5.2 Primeiras entrevistas 

Na semana seguinte, aconteceu meu encontro com os pais da menina. 

Um casal humilde, de um grupo social economicamente desfavorecido, sem 

muito conhecimento de qual seria o trabalho propriamente feito por um 

fonoaudiólogo. Vieram devido aos encaminhamentos, embora mencionassem 

dificuldades em entender a fala da filha em alguns momentos. A mãe foi quem 

mais falou durante a entrevista.  

A família é constituída pelo pai, mãe, irmã cinco anos mais velha e a 

Taís. O pai trabalha em uma empresa grande da cidade que reembolsa os 

atendimentos fonoaudiológico e psicológico. A mãe, dona-de-casa, se 

apresentou como depressiva e, na época, estava fazendo tratamento 

psiquiátrico. A irmã foi apresentada como sendo independente, extrovertida e já 

no mercado de trabalho. Já a paciente, para os pais, era o oposto da irmã: 

extremamente dependente, não se relacionava com outras pessoas e com 

muitas dificuldades escolares. 

Em relação à gestação, a mãe relatou que o marido queria muito um 

menino, o que a deixou bastante insegura durante a gravidez, pois tinha uma 
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forte intuição de que essa segunda gestação também seria de uma menina, o 

que foi confirmado pelo ultra-som. Sem coragem de contar para o marido e 

prepará-lo para esse fato, buscou apoio em sua mãe. Para sua surpresa, 

quando enfim, revelou para o marido, ele aceitou bem a notícia. 

 Depois do medo inicial, relatou que a gestação foi tranqüila. Taís 

nasceu de cesariana, sem intercorrências. Entretanto, uma avaliação pediátrica 

posterior constatou que ela tinha um problema cardíaco que necessitava de 

cirurgia. Assustados, os pais buscaram uma segunda opinião médica que foi 

favorável a não intervenção cirúrgica, pois se tratava de um sopro no coração 

possível de ser tratado. 

Taís sempre apresentou problemas respiratórios, que a levava a 

constantes crises asmáticas. A mãe com medo de perder a filha, buscou uma 

forma bastante concreta de evitar que isso acontecesse: durante a noite toda, 

ela segurava o pé da filha para, no caso da falta de ar, poder perceber e 

socorrê-la, isso permaneceu até poucos anos atrás. Durante a entrevista, a 

mãe enfatizou que o medo de perder suas meninas perdura até o presente. 

Apesar dos tratamentos realizados, ainda persistem as crises asmáticas 

de Taís, deixando-a nervosa e trazendo conseqüências na alimentação: ou ela 

evita comer ou cospe a comida. 

Taís apresenta muitas alergias, principalmente, a alimentos com 

corantes amarelo e laranja, além de outros como chocolates. Ao ingeri-los, sua 

pele fica com bolinhas vermelhas. 

A menina foi amamentada no seio materno durante apenas um mês e, 

segundo a mãe, depois o recusou. Desde então e até os sete anos foi a mãe 

que alimentou a filha, dando-lhe diretamente a comida na boca.  
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No ambiente familiar, até o momento do início do processo terapêutico, 

mais marcas de infantilização: uso de bicho de pelúcia e paninho para dormir, 

necessidade de mexer no umbigo ou na orelha da mãe ao assistir televisão e o 

uso de chupeta escondido das pessoas que não pertenciam ao contexto 

familiar. Os pais pediram para que esse fato não fosse comentado com a filha, 

pois sabiam que ela ficaria muito brava com tal revelação. Outro fato que 

mereceu destaque, neste momento, era a dependência materna para tudo. Sua 

mãe era quem escolhia suas roupas tanto para vestir quanto para comprar, 

arrumava a sua mochila da escola, mandava tomar banho, escovava os seus 

dentes, mandava fazer as tarefas escolares e ir dormir. Além disso, insegura, 

Taís só andava na rua segurando na mãe. Era também a mãe quem fazia 

todas suas vontades e a defendia do pai que é mais rígido e bravo.  

Muitos medos e inseguranças estavam presentes em sua história de 

vida. Dormir sozinha era um deles: ou dormia no quarto dos seus pais ou exigia 

a presença da mãe em seu quarto. Tomar banhos era outro recorrente: 

somente com portas abertas tanto do banheiro quanto do box. E, ainda, medo 

de lendas folclóricas, de dormir fora de casa, de alguns animais, de polícia, de 

altura, de ir a lugares distantes da mãe, de se perder, entre outros. Para a mãe, 

a procura por ajuda para a filha começou tarde, porque muitos dos medos 

relatados pela menina foram por ela (mãe) transmitidos à filha. Durante a 

entrevista, a mãe ponderou que a relação de dependência que estabelece com 

a filha e os vários problemas que a menina apresenta na escola, no contato e 

na relação com os outros, podem estar relacionados ao seu próprio 

comportamento. 
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Em entrevista com a psicóloga, obtive a informação de que também foi o 

psiquiatra que fez o encaminhamento psicológico. Segundo ela, os pais 

percebiam que a filha tinha um atraso no desenvolvimento, porém não sabiam 

o motivo. A mãe e a filha tinham uma relação simbiótica, sendo que a mãe 

tinha um grande medo em perdê-la, sempre há tratou como sendo muito frágil 

e como se fosse um bebê. O papel da psicóloga foi então, orientar os pais do 

modo como lidar com a filha, encaminhamento da mãe para atendimento 

psicológico, cabe ressaltar que ela nunca procurou ajuda. Em relação à Taís, o 

foco do trabalho foi oferecer recursos para que ela pudesse diferenciar-se de 

sua mãe, desenvolvendo mente e vida própria, além de aproximá-la de sua 

idade (adolescência), apropriando de si e capacitando para a vida.  

 

3.5.3 Avaliação fonoaudiológica e o início do processo terapêutico  

Na avaliação fonoaudiológica inicial, constatou-se que Taís apresentava 

alterações no sistema estomatognático: interposição lingual ao deglutir e em 

repouso, mordida aberta, bochechas e língua hipotônicas, mastigação 

predominantemente do lado esquerdo, tempo de trânsito oral aumentado, 

apreensão dos alimentos com os lábios e em pequenas quantidades. Também 

era possível observar uma fala com inteligibilidade comprometida, devido à 

articulação fechada, interposição lingual e intensidade vocal diminuída. Além 

disso, apresentou discurso muito infantilizado, com pouco conhecimento de 

mundo, falta de coesão e coerência que comprometiam sua compreensão. De 

fato, era uma menina, como a mãe havia me apresentado e como havia 

percebido no primeiro encontro e não uma garota de 13 anos. Este dado, 

porém, ficou calado em mim por algum tempo. 
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Realizada a avaliação fonoaudiológica, ficou evidente a necessidade de 

um trabalho com o sistema estomatognático. Dessa forma, no início do 

processo terapêutico, o objetivo do meu atendimento com Taís era trabalhar os 

aspectos alterados de motricidade orofacial, ou seja, trabalhar com a queixa do 

encaminhamento. Assim, realizava as massagens orofaciais e exercícios para 

lábios, língua, bochechas, mastigação e deglutição. Sentia uma grande 

dificuldade em fazer com que ela realizasse os exercícios, pois ao invés de 

focar em si, Taís sempre queria saber o que eu faria, como faria e 

constantemente, interrompia os exercícios para contar algo sobre sua vida. A 

resistência em fazer os exercícios pontuais revelava, de certa forma, uma 

grande necessidade de falar de si e ser ouvida. 

 

3.5.4 Fatos que surgiram durante o processo terapêutico 

 A manipulação de língua, lábios, bochechas é uma estratégia 

terapêutica muito comum em trabalhos de motricidade orofacial. No entanto, 

Taís apresentava um grande receio ao manuseio intra-oral. E tal receio não se 

dava somente no contexto terapêutico. Taís permaneceu com um dente de leite 

por cair, por quase três meses, sem que ela o tocasse ou permitisse a 

manipulação. Outro dado que reforçava este medo é o fato de também nunca 

ter ido ao dentista. 

No ambiente terapêutico, outra atividade recorrente para os exercícios 

no trabalho com as funções orofaciais é oferecer essências e alimentos de 

consistências diversas para a realização de exercícios específicos. Taís, com 

sua seletividade exagerada e pouca disposição para experimentações, fazia 

caretas e solicitava água para retirar o gosto da essência da boca. Em outra 
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ocasião, quando trabalhávamos a mastigação com gomas, rejeitou a 

solicitação de degluti-las, cuspindo-as, e revelando seu medo de engasgar. 

Nas sessões seguintes aos fatos aqui relatados, a mãe solicitou que os 

alimentos e essências rejeitados pela filha não fossem mais usados, alegando 

alergia a corantes laranja e amarelo. 

Passei a considerar não só a quantidade de comida que Taís ingeria, 

mas qual alimento se dispunha a utilizar nos exercícios terapêuticos. 

Assim, houve uma sessão em que Taís levou pão de queijo para a 

avaliação da mastigação. Cabe ressaltar que foi solicitada uma maçã para a 

avaliação, mas diante da recusa por não gostar da fruta, trouxe o alimento que 

gostava. Mesmo assim, percebi uma grande dificuldade em ingeri-lo. Ela 

passou a sessão inteira para comer o pão de queijo, apreendendo-o com os 

lábios e realizando movimentos mastigatórios pequenos, principalmente do 

lado esquerdo. Seu medo de engasgar era enorme: além do já observado, ela 

relatou que umedecia a bolacha no leite ou suco, não comia certos alimentos, 

como o pão francês, devido à “casquinha”, nem carnes, que apenas mastigava 

para ingerir o caldo e depois cospia. Tais fatos me chamaram muito a atenção, 

além de não tomar lanches na escola e evitar se alimentar perto de outras 

pessoas que não fossem do seu lar. Na escola, os colegas diziam que ela tinha 

anorexia. A paciente continuava trazendo dados de sua história. Disse-me, 

então, que sua irmã já sofrera de princípios de anorexia e que tinha medo de 

que isso pudesse ocorrer com ela também. Em outra sessão, ouvi sua barriga 

roncar, então, ela disse que não havia comido nada.  

Em uma das sessões, pedi-lhe que trouxesse sua bolacha preferida. 

Novamente, observei a apreensão labial de uma “lasca” de bolacha, 
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movimentos mastigatórios pequenos e longo tempo do alimento na boca para 

posterior ingestão. O dado novo ficou por conta de sua oferta para que eu 

comesse uma bolacha também. Para minha surpresa, ao aceitá-la, Taís pegou 

mais uma para si, mordendo um pedaço maior e mastigando com um pouco 

mais de velocidade. Então, poderíamos pensar que Taís teria condições 

funcionais para uma mastigação e deglutição mais eficiente? O que a faz não 

exercê-la no cotidiano? O que a fez demonstrar tal capacidade nesta sessão? 

Outros aspectos importantes relacionados à alimentação foram surgindo 

durante o processo terapêutico. Quando comentado com seus pais a respeito, 

eles revelaram que esse comportamento também existia em casa, mas só 

passou a ser visto como algo significativo por eles a partir do momento em que 

o fato foi apontado por mim. 

 Em função de sua história de vida, parecia restrito o conhecimento e a 

experiência que tinha de si, do outro e do mundo e isto se manifestava em sua 

linguagem, revelando muitas vezes falta de coesão e coerência discursiva, 

tanto na elaboração quanto na interpretação, seja na oralidade quanto na 

escrita. Por vezes, o real se misturava à fantasia, sem que Taís mostrasse 

discernimento entre um e outro. Seu repertório cultural restrito não lhe 

possibilitava perceber diferenças na linguagem de seus interlocutores. 

Acreditava em tudo que os outros falavam, permitindo que os colegas da 

escola aproveitassem de sua ingenuidade para enganá-la e amedrontá-la. 

Seus diálogos ficavam prejudicados porque, na maioria das vezes, não 

avaliava corretamente o que o seu interlocutor sabia daquilo que ela dizia, 

omitindo fatos importantes, engatando um tema no outro sem fazer as 

conexões necessárias. Isso contribuiu para dificuldades de relacionamento com 
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os colegas. Gostava apenas de brincar com crianças mais novas, não tinha 

amigos na escola, sempre ofendida e deixada de lado. Lá, um dos colegas 

chegou a perguntar-lhe se tinha Síndrome de Down. Nota-se que ela se 

diferenciava dos outros alunos da escola. Os pais eram sempre chamados para 

conversar com os professores, pois a filha nunca finalizava os exercícios, não 

fazia as tarefas em casa, seu caderno era totalmente desorganizado e suas 

notas não eram satisfatórias. 

 Quanto mais eu a compreendia, mais se delineava um novo caminho 

terapêutico. Era uma vida pulsando na minha frente e o meu foco ainda era a 

adequação do sistema estomatognático. Sentia-me incomodada com as 

interrupções, as perguntas, as histórias, enfim, Taís mostrava-me um desejo de 

ser ouvida. Era preciso que eu admitisse este outro que se apresentava a mim 

e pudesse compreender sua demanda antes de lhe propor a terapia que eu 

achava correta. 

 

3.5.5 Um novo rumo para o processo terapêutico 

A dificuldade em levar o trabalho pontual adiante e o incômodo que isso 

me causava me fizeram retomar temas importantes da história de vida de Taís, 

que foram mencionados pelos pais e também por ela, nos momentos em que, 

resistindo aos exercícios miofuncionais, contava-me a sua história. Taís 

comunicava-me o quanto se sentia bem em ser respeitada e ouvida, com 

reflexos na relação de confiança que passamos a construir: tornei-me 

testemunha de suas histórias.  

Naquele momento, o foco inicial do trabalho não poderia ser realizado 

sem que eu me voltasse para a pessoa que estava ali presente: Taís, uma 



51 

 

 

 

garota de 13 anos que, na verdade, apresentava-se como uma criança com 

muitas fragilidades e pouco conhecimento de si. Assim, não podia ficar voltada 

para as questões de motricidade orofacial sem considerar os sentidos e 

significados presentes em sua maneira de ser, pois isto significaria não 

reconhecê-la em sua singularidade. 

Há um fato bastante curioso e constante no início do processo 

terapêutico. Em todas as sessões, no momento em que a chamava na sala de 

espera, ela sempre pedia que os pais trouxessem algo da rua, já que eles a 

deixavam na terapia, saíam para passear no centro e depois voltavam para 

buscá-la. Sempre pedia um alimento, um brinquedo ou um acessório, enfim 

algo que fizessem com que eles não a esquecessem, o que me fez pensar que 

ela parecia não estar segura do lugar que ocupava na subjetividade dos pais, 

precisando sempre recorrer a elementos materiais para se saber lembrada por 

eles, quando não estivesse junto. 

Diante de todos esses aspectos já apontados, o meu foco de trabalho se 

modificou. Com o olhar voltado para Taís, para o modo como ela se 

apresentava, ou ainda, para as suas necessidades básicas, fui abrindo espaço 

para que ela falasse sobre suas questões, seus medos, seu dia a dia, sobre 

esses interesses. A garota tinha uma grande necessidade de falar e ser ouvida, 

já que em outros ambientes não encontrava esse espaço, dizendo que eu, 

terapeuta, e a psicóloga éramos suas amigas. Assim, no processo terapêutico, 

fui acolhendo o seu discurso, dando credibilidade ao que falava e procurando 

ampliar seus horizontes, seu repertório cultural. No decorrer das sessões, ficou 

evidente o fato de que o material a ser trabalhado era a sua vida e, para isto, 

era preciso que eu me dedicasse à escuta, ficasse atenta à suas necessidades 
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e participasse da construção de suas histórias de vida, em consonância com os 

preceitos teóricos assumidos. 

O resultado dessa nova perspectiva terapêutica será discutido no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 – UM PERCURSO TERAPÊUTICO VOLTADO PARA A 

SINGULARIDADE  

 

 4.1 Início de um novo manejo terapêutico 

 Para Winnicott, o processo terapêutico deve contemplar os aspectos 

originários do percurso humano, de modo que o paciente seja reconhecido e 

respeitado em suas necessidades e no seu modo de ser. 

Falar o tempo todo era uma necessidade básica de Taís. Assim como 

ser escutada para que pudesse então reconhecer a si própria. Necessitava de 

um acolhimento de si a partir de suas histórias com tantas singularidades e 

fragilidades.  

Conforme visto no capítulo teórico, Bakhtin afirma que o primeiro 

encontro do homem consigo mesmo vem de fora, isto é, é a partir da relação 

com o outro que ocorre não apenas a percepção, mas o reconhecimento e a 

compreensão de si como pessoa. 

Assim, Taís ao contar suas histórias para um outro que as acolhesse, 

visava uma organização interna de seus momentos de vida, buscando garantir 

um lugar na subjetividade do outro e assim constituir a sua própria.  

Ao escutá-la, verdadeiramente e não sob o viés do trabalho pontual com 

motricidade orofacial, notei que havia um sujeito para além de um aspecto 

funcional que não estava caminhando bem, com muitas outras questões: sua 

condição humana, seus aspectos originários ainda não constituídos. A paciente 

precisava, então, de uma sustentação para que pudesse vir a se integrar. 

No setting terapêutico fonoaudiológico, a partir de preceitos 

winnicottianos e bakhtinianos, a singularidade do sujeito pode emergir de uma 
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relação terapêutica propiciadora do autoconhecimento. Nesta perspectiva, o 

paciente vive experiências que não teve a possibilidade de viver anteriormente, 

favorecendo desta forma condições para o seu devir.  

Assim, ofereci oportunidades para que a paciente pudesse viver novas 

possibilidades de completude naquilo que não podia se completar.  

Nos atendimentos, Taís falava o tempo todo sobre seus temas de 

interesse que, no início do processo terapêutico, eram seu cachorro, 

personagens de desenhos, músicas e novelas infantis. Esses temas apareciam 

em seu discurso oral, em seus desenhos e em sua escrita.  

Eis alguns exemplos de suas produções com o tema de maior interesse 

naquele momento: seu cachorro. 

Adoro brincar com o Scott (nome fictício) e passear com minha família. 
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Taís e Scott num dia de sol: 
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A possibilidade de dar acabamento a estas produções foi minha opção 

de trabalho, para que Taís pudesse viver a experiência de ser acolhida e ter 

suas histórias consideradas, para paulatinamente poder assumir a 

responsabilidade por ela própria dar acabamento aos seus enunciados, 

conforme já explicitado no capítulo 2. As primeiras produções de Taís 

evidenciavam sua faceta mais infantil. Falar do cachorro, desenhá-lo, esboçar 

uma história em quadrinhos em que ela se colocava como personagem era sua 

possibilidade no como manejo terapêutico, tal qual também discutido no 

capítulo 2 como sendo uma perspectiva terapêutica dialógica de cunho 

bakhtiniano. Isto significava não só acolher suas histórias como foram 

contadas, como também criar possibilidades de suscitar-lhe o desejo de 

manter-se viva nesta interação discursiva, aprimorando suas formas de dizer.  

Assim, usando o tema cachorro, procurei materiais que lhe 

proporcionassem outras possibilidades de leituras, sempre criando situações 

discursivas em que ela se aproximasse tanto da escrita quanto de outras 

formas de expressão.  

De acordo com Safra (2004), é preciso considerar a historicidade do 

homem quando se pensa no acontecer humano, compreendê-lo como ser 

criativo e vê-lo como acontecimento. Isso precisa acontecer com ou frente a um 

outro. Neste caso, era fundamental que me voltasse para a sua condição 

humana e para sua historicidade.  

Esta atitude terapêutica mostrou-se produtiva de imediato. A paciente 

continuou trazendo aspectos da sua vida, da sua pessoalidade em textos 

subseqüentes, com crescente elaboração dos mesmos. 
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Segue uma produção realizada a partir das figuras de um jogo de 

memória que representavam antônimos. Taís buscou aplicar os antônimos 

existentes no jogo em uma narrativa, a princípio ficcional, mas que evidencia 

aspectos de sua própria vida. Ei-la  

 

há muito tempo tinha uma história de um homem e uma mulher chamada 

Cinderela e seu príncipe.  

Antigamente ele era bonito agora ele é feio. Cinderela era feia agora bonita. O 

carro antigo deles era lento e o carro moderno de hoje em dia é rápido. 

A rainha que seria a mãe da Cinderela era jovem e agora é velha. O anão era 

baixo e agora já é gordo por Cinderela não alimentá-lo diferente com trigo sem 

gorduras. Antes o anão era triste por se mal e agora feliz por ser bonzinho. 
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Antigamente todos eram doentes e agora são fortes graças ao príncipe que ensinou 

eles comerem tanto doce como salgado e todos estão felizes até agora – fim.   

  

Este texto aponta para um movimento vislumbrado por Taís. O feio pode 

se tornar bonito e o triste, alegre por deixar de ser mal. O anão ganhou 

visibilidade ao se tornar gordo e não ser discriminado (Cinderela deixou de 

alimentá-lo de modo diferente, com trigo sem gorduras). E os doentes 

tornaram-se fortes pela possibilidade oferecida pelo príncipe de comer tanto 

doces quanto salgados. Observa-se aqui uma alusão à apresentação de 

objetos, feita pela terapeuta, de modo respeitoso ao ritmo e às necessidades 

da paciente.  

Novas ofertas de objetos, sempre seguindo o interesse e ritmo de Taís, 

levaram-na à produção e elaboração de seu discurso (oral e escrito) e, ainda, 

de mais aspectos de seu modo de ser. 

Tomando o tema de seu interesse naquele momento levei para a sessão 

uma reportagem sobre adoção de cachorros e outras curiosidades a respeito. 

Ela se interessou, fez várias perguntas e escreveu sua opinião sobre o tema. 

Ei-la: 
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opção: criar algo como um canil que tinha veterinárias a pessoa que adotou 

paga uma taxa levar ração, creme, (SI) sair com o cachorro e todo o final de tarde 

presta solidariedade e amizade a eles. 

  

Seu texto, neste momento, gera uma dificuldade em compreender o que 

escreveu tanto para seu interlocutor quanto para ela própria que, ao reler, não 

soube explicar o que queria dizer. 

Em outra sessão levei revistas que focavam públicos diferentes, do 

infantil ao adulto (Gibi, Capricho e Veja). Pedi então, que escolhesse uma delas 

para trabalharmos. Para minha surpresa, preferiu a Veja e justificou a escolha 

pelo fato de ter um cachorro na capa. Eu imaginava que preferiria a Capricho, 

por ser uma revista voltada para adolescentes, ou mesmo o gibi, preferida 

entre as crianças. Entretanto, motivada por seu interesse por animais, a garota 

preferiu uma revista considerada mais da esfera adulta. Embora me 
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surpreendesse tal escolha, o fundamental era que eu me mantivesse 

sintonizada com as necessidades dela e não com minha imaginação.  

Então, realizamos a leitura da reportagem que havia escolhido, uma 

resenha crítica do livro e filme “Marley e Eu”, história do relacionamento de um 

cachorro e seu dono. Eu mesma li a maior parte do texto, pois ela havia 

esquecido seus óculos. Coube a ela, nessa nossa tarefa de leitura partilhada, 

ler apenas as partes com as letras maiores. Esse fato se repetiu em muitos 

momentos: ao modo, Taís pode se aproximar da leitura a partir do modo como 

era possível fazer, isto é, supondo palavras, pulando linhas, lendo palavras 

incompletas. A diferença significativa estava no fato de a leitura ser feita em 

uma situação de interesse e tendo como interlocutor alguém que respeitava 

seu modo de ser e que a ajudava a dar acabamento aos seus enunciados, 

resultando em produções que ela gostava de ver. 

 Voltando à leitura da resenha do filme e livro “Marley e Eu”, a partir do 

diálogo resultante da leitura partilhada, solicitei que ela pensasse em perguntas 

para o autor do livro. A proposta foi aceita e Taís acabou por escrever 

perguntas e respostas que tanto ele quanto ela dariam sobre sua relação com 

seu cão. O curioso e importante de se apontar aqui é a situação de partilha 

criada por Taís: ela não só criou uma pergunta para o autor do livro, mas 

também sentiu-se potente para dialogar com ele. 
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Gregom: você compraria presentes de natal de uma casa a mais de 12 milhões 

de dólares só para seu cachorro ter o que quiser como espaço? 

 Tais: Sim! Se eu tivesse dinheiro, pois não pensaria só no Scott, mas também 

na minha família, mas também pode ter certeza a mordomia seria por ele precisar de 

bastante espaço como o Dado. 

Gregom: Sim, se tivesse tanto dinheiro, diria que sim; lógico mordomia tem 

altura para se alcançar, lógico pensando em todos em geral, na minha família. 
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Essa potência gerou frutos positivos. 

É o que se vê em um momento em que levou uma revista para a sessão, 

sem que eu tivesse pedido. Nela, alguns artistas contam a respeito dos seus 

animais de estimação. Taís, então, decide escrever, para a revista, sobre a 

história de vida de seu cachorro, uma história marcada pelo sofrimento e pela 

dor. 

 

 

Oi, pessoal do X-Tudo meu nome é Taís tenho treze anos, moro em Sorocaba-

SP (cidade fictícia). 
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Tenho dois cachorrinhos, tenho um Pincher que se chama Scott e tem 1 ano e 

2 meses, e já o maior de todos o Pastor Alemão se chama Dado (nome fictício) e tem 

6 anos e três meses. 

O Dado já levou um tiro na testa e por isso os cuidados dele são especiais. Já 

o menor já foi de cabeça na parede quando apenas tinha um mês de vida. 

Por isso cuido como se fosse da família e são uns ótimos companheiros. 

 

A faceta que apresentou na história acima foi marcada pela dor: um 

levou um tiro na testa e o outro bateu a cabeça na parede com apenas um mês 

de vida. Cabe apontar que eles recebiam cuidados especiais, do mesmo modo 

que ela necessitou de cuidados especiais. Aqui, meu papel era a escuta de sua 

linguagem, em seu aspecto discursivo, procurando apenas testemunhar o que 

se revela de sua existência. Poder manifestar-se através de histórias 

guardadas na memória é, para o paciente, uma forma de se integrar 

novamente: ao ser reconhecido pelo outro, voltar a se reconhecer. Desse 

reconhecimento nasce a possibilidade de organização na construção do ser. 

É importante salientar que o trabalho com linguagem aqui desenvolvido 

não visava à simples correção do que se apresentava incorreto em seus textos. 

As dificuldades observadas em relação à leitura e à escrita, como omissão e 

substituição de palavras, leitura incompleta, confusão entre fatos e datas foram 

sendo sustentadas e trabalhadas em momentos em que abordá-las fazia 

sentido. A apresentação e trabalho de textos em diferentes gêneros 

discursivos, dentro da concepção bakhtiniana do termo, seguiu a concepção 

winnicottiana de apresentação de objetos, buscando respeitar o ritmo e as 

necessidades do paciente. 
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Assim, o apontamento de uma ou outra questão que se mostrava frágil 

para a compreensão de seu texto só era realizado quando isso fazia sentido 

discutir, sem a urgência de se esgotá-lo de modo que a dificuldade fosse 

definitivamente eliminada. 

Como estava sintonizada com a paciente, em sessões posteriores às 

referidas acima, vendo que ela apresentava muitos medos e sempre falava 

sobre eles, ofertei-lhe, em um atendimento o livro “Medo todo mundo tem”. 

Lemos um capítulo em que pessoas de diversas idades contavam de seus 

medos e em seguida, contavam como faziam para superá-los. Então, fizemos o 

mesmo. Ela escreveu sobre seus medos: 
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Medo de dormir em casa de parentes. Sinto que não vou aguentar ficar longe 

de minha família. Solução: Pensar que minha família é minha família e que no dia 

seguinte vou vê-los.  

Aranha: sinto medo de aranha. Solução: tento não pensar nelas, não assistir 

filmes de aranha, não ver elas. 

Medo de dentista: penso que o aparelho vai doer. Solução: não sofrer antes da 

hora, pensar que é para o meu próprio bem, confiar na minha mãe e na minha família. 
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Polícia: tenho medo de polícia. Solução: pensar que eles são nossos amigos e 

que os ladrões são nossos inimigos. 

Dormir sozinha: tenho medo de dormir sozinha. Solução: ajudar as outras 

pessoas com a minha coragem. 

 

Os medos e a fragilidade estavam constantemente em seu discurso. 

Nesta sessão em que lemos o livro “Medo todo mundo tem”, além de escrever 

o texto exposto acima, referiu também apresentar outros, como: o de ficar feia 

(pelo fato de usar óculos), de ser ridícula (pelo fato de usar algumas roupas), 

de ser diferente, de passar vergonha, de não saber, de se perder, de ficar 

sozinha, de levar bronca, de os pais se separarem, de se quebrar (explicou que 

tinha medo de seu pulso rachar, por isso não gostava de jogar vôlei). Enfim, 

medo da vida com autonomia. 

O medo surgia também em relação à alimentação, “não como carne por 

causa da minha mastigação, pelo problema de engasgar, minha irmã já se engasgou 

com bolacha e a minha prima com carne. Essa semana, quando eu estava comendo a 

minha mãe quase me afogou, ela começou a contar piada e eu me afoguei, tive que ir 

ao banheiro, respirar um pouco e só depois consegui comer”. 

Nas sessões, surgia muito a questão dos seus defeitos. Taís se 

caracterizava como sendo: chata, irritante (“a minha mãe diz que sou irritante, falo 

a mesma coisa muitas vezes”), meio louca (em relação a coisas simples, como 

dizia ela, como cantar no banheiro), criança (“gosto das coisas de criança, de 

bichinhos e de me vestir como elas”), e dizia também que os outros têm esse 

olhar dela: “as pessoas me olham como criança”.  
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Taís compreendeu que tinha em sua terapeuta um interlocutor atento ao 

seu dizer. Assim, compartilhando a sua história, cujo discurso revelava sua 

maneira de ser, de seus anseios e necessidades, pode ter a ajuda necessária 

para sua transformação e também para seu vir-a-ser na relação com o mundo.  

Várias foram as situações em que sua história de vida foi partilhada no 

espaço terapêutico. Certa vez, conversamos sobre os fatos que tinham 

acontecido no ano que se finalizava, então fizemos uma retrospectiva do que 

havia acontecido também, em sua vida.  Eis o resultado: 
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Retrospectiva 2007 

Aspectos positivos:  

● quando eu ganhei meu cachorrinho Scott e quando eu coloquei o nome dele lá na 

veterinária Jacira. Decidi que o nome dele seria Scott Timoty Codolloy Zoobeel Maffell 

de (sobrenome dela). 
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● Quando passei o natal ao lado de minha mãe 

●Quando a gente foi para Itaí e quando a gente foi pra praia 

Aspectos negativos: 

● O acidente do avião da Gol 

● As duas torres gêmeas dos Estados Unidos 

● A casa que pegou fogo em São Paulo 

● Os ataques terroristas 

● Os assaltos 

● Os meus cachorros terem morrido 

● Por pessoas resolverem judiar ou jogar seus cachorros fora 

● O ataque da tigresa (letra ininteligível) que aconteceu em São Paulo. 

 

 

 Como era possível para o pedido (uma retrospectiva de fatos, portanto, 

uma relação de fatos), Taís elaborou uma lista, sem se preocupar com a 

coesão do texto, que era uma de suas dificuldades. Mas o importante aqui é 

observar que mostrou um conhecimento de mundo ainda não demonstrado 

anteriormente, o que caracteriza avanço em seu processo de amadurecimento.  

Aspectos que poderiam ser considerados infantis na linguagem foram 

acolhidos por mim, ao longo do processo. A confiança estabelecida no 

processo terapêutico fez com que Taís não se retraísse e assim fosse 

apresentando seus conhecimentos, ainda que com muitas falhas. Também a 

confiança e a constituição de um ambiente favorável permitiram com que eu 

pudesse apresentar, sempre que possível, nos mais variados contextos, 

aspectos da cultura e de conhecimento de mundo, de modo que Taís pudesse 

deles se apropriar. Aos poucos, Taís estava experimentando novas formas de 

ser. 

Na realidade, é Taís por inteiro que vai se constituindo como pessoa no 

ambiente que a terapia fonoaudiológica lhe propõe como espaço potencial. 
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 No caso da garota, o manejo terapêutico significou que eu estivesse 

aberta às suas necessidades, respeitando os assuntos que chamavam sua 

atenção, criando condições para que sua linguagem circulasse. 

Taís durante o percurso terapêutico pode concretizar esta experiência na 

escrita 

 

4.2 Uma nova Taís começa a surgir 

Como vimos anteriormente, suas histórias foram acolhidas, fomentadas, 

transformadas, checadas com as novas entradas de conhecimento e cultura. 

Com um olhar voltado para a paciente, para suas necessidades, manejei as 

situações, as atividades e assim, no decorrer do processo terapêutico, 

mudanças começaram a surgir: modificou o seu modo de se vestir, passou a 

usar roupas mais apropriadas a sua idade, evidenciando uma preocupação em 

relação à aparência, também ao experimentar cortes e mudança de cor dos 

cabelos, uso de maquiagens, sapatos de saltos, esmalte escuro nas unhas. 

Houve modificação em relação aos seus temas de interesse, que não eram 

mais cachorros, desenhos, músicas, personagens e novelas infantis, e sim 

músicas que estavam na moda, o uso de sites de comunicação na internet, 

como MSN e Orkut e o interesse pelos meninos. Seus interesses de criança 

passaram para os de uma adolescente, agora apropriados para uma garota de 

14 anos, já no momento.  

Mudanças também foram observadas no seu modo de falar. Passou a 

falar com intensidade um pouco maior, o que facilitou a compreensão do 

interlocutor. Seu discurso ganhou mais autonomia e segurança. Taís passou a 

impor suas vontades e opiniões, fazendo críticas e questionamentos. Passou a 
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se defender na escola, não aceitando ou se calando com provocações e 

xingamentos. Começou também a interagir com os colegas, a participar de 

grupos, a ser incluída por aqueles que antes a rejeitavam. Surgem os desejos 

de trabalhar, fazer inglês, fazer programas com as amigas e primas longe da 

família, dormir fora de casa, a ter segredos e buscar independência.  

A paciente, para uma grata constatação, certa vez, estava sozinha na 

sala de espera, não precisando mais solicitar algo para os pais como já 

mencionado anteriormente, o que faz pensar que já estava segura do lugar que 

ocupava na subjetividade dos pais, conseguindo aguardar sozinha sua vez de 

ser atendida.  

Ao entrar na sala de terapia, começava a contar-me sobre sua semana, 

seus paqueras, seus conflitos amorosos, músicas, shows, desejos e sua 

família. Taís gostava também de escrever poesias e letras de músicas. Taís 

estava muito feliz com suas mudanças, e principalmente, com o fato de ter 

conseguido dormir fora de casa pela primeira vez. Continuava com 

necessidade de falar, insistindo em seus assuntos de interesse que, agora, 

eram, fundamentalmente, garotos. Sua queixa era não saber como conduzir 

um diálogo, um assunto com os meninos.  

Em terapia, isto foi observado quando Taís demonstrou vontade de 

encontrar o seu concunhado, de quem falava constantemente. Então, propus a 

ela que fizesse uma carta para ele, fazendo um convite para uma conversa a 

fim de conhecê-lo melhor, já que havia o visto apenas uma vez. Sua carta, no 

entanto, fazia com que o interlocutor deduzisse que os dois já se conheciam, o 

que a tornava ineficiente para o propósito original. Sugeri-lhe trabalharmos 

juntas nesta tarefa de estabelecer diálogos com pessoas pouco conhecidas. 
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Assim, estabelecemos um jogo de escrita, uma situação simulada, em que eu 

fazia o papel dos garotos com quem ela queria conversar. Assumi a tarefa de 

responder a carta em nome do garoto, enviava para ela que me respondia em 

seguida. A cada sessão, havia uma nova carta esperando por sua resposta. 

Por esta experiência conjunta, Taís pode vivenciar possibilidades de um 

diálogo, que a deixaram mais confiantes nas situações reais de vida.  
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Caro João (nome fictício), por meio dessa carta venho-lhe falar que eu acho 

que você é um dos cunhados mais legais. 

Não é que eu já tive vários concunhados mais que você deve ser especial. 

Você sabe aquela música do NX Zero? 

“Espero que prometo todo o seu destino é meu e os meus destinos espero 

onde estiver”. 

Não ligue pela letra. Tô afim de subir no shopping fala pro Bumba(cunhado de 

Taís) me avisa. 

Valeu tenha um BMDA e BMDN (bom dia e boa noite) e um BFDS (bom final 

de semana). Valeu beijão (gíria). 

(apelido dele) fale pro Bumba então! Não esqueça. Não ligue que eu não sei 

desenhar. 
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Oi Taís! 

Tudo bem?  

Adorei receber a sua carta. 

Conversei com o meu irmão e estávamos pensando em ir no shopping no sábado às 

19 horas. O que você acha? Aí podíamos ir no cinema e tomar um lanche. Topa? 

Você sabe o que está passando no cinema? 

Espero sua resposta 

Um beijo 

João  

OBS: Ah! Adorei o seu desenho e a sua letra é linda. Você é muito caprichosa. 
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Olá João. Tudo bem! E com você? Acho ótimo, pois podemos nos conhecer melhor. 

Eu topo, mas a chata da Tamara (nome da sua irmã- fictício) vai ficar com ciúmes e 

tem que ficar com o Bumba e a Tamara senão a Tamara e o Bumba fala para nossas 

mães e aí eu não saio mais. Não sei mais espero que esteja passando um ótimo filme. 

Um beijo 

OBS: HAHAHA!  
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Olá Taís 

Comigo está tudo OK, indo para a escola, logo começa as provas e trabalhando 

bastante na pizzaria. Apareça qualquer dia lá. Você gosta de pizza? E a sua vida 

como anda? Me conta um pouco de você!  

Até mais 

Um Beijo 

João (nome fictício) 

 

Olá João. 

 Ah antes que eu me esqueça eu adoro pizza. Ah normal com as aulas e mais aulas, 

som, amigos é isso.  

Me conta você também da sua vida. 

Até mais.  

Beijos do meu (gíria)  

Taís 
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Outro assunto que surgiu com muita intensidade, durante os 

atendimentos, foi o sofrimento de distanciar-se de sua vizinha e filhos que se 

mudaram para o Japão. Taís gostava muito deles. Dizia que gostava de cuidar 

e brincar com as crianças e com a moça, que chamava de “mana” (irmã). Às 

vezes, sua forma de dizer sem muita discriminação dos fatos me fazia pensar, 

equivocadamente, que estava falando de sua irmã biológica. Seu interesse por 

esta família era tão grande que gerava ciúmes em sua mãe a ponto de impedi-

la de freqüentar a casa da vizinha. 

Como estávamos no contexto das cartas e de como dominar este 

gênero discursivo, sugeri que escrevesse uma carta para a ex-vizinha. Um 

pouco mais apropriada das características de uma carta, Taís iniciou-a fazendo 

apenas perguntas, mas a partir de uma sugestão minha passou a falar dela 

também.  

Esta carta, agora, tinha um caráter um pouco diferente de nossas 

situações simuladas. Ela era real, seria mesmo enviada para a amiga que 

morava no Japão. Assim, foi necessário explicar-lhe como funcionava o correio, 

qual era o processo de enviar uma carta, que necessitava usar selo, colocar 

endereço, fatos que Taís desconhecia. Ela fez a carta utilizando diversas cores, 

com uma letra bonita e muita dedicação. Quis escrever os nomes de todos da 

família, usando as letras dos nomes para apresentar suas características. 

Pediu-me ajuda para isso e decidia, ela própria, pelas opções e dicas que 

oferecia.  Através do lúdico, apresentei novos aspectos que Taís desconhecia 

anteriormente. 



78 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

Olá...Vivi, Polaco, Vi, Pe 

Família tudo bem? Mana espero que estejam ótimos. Não ligue pela letra, há 

você trabalha? Os meninos já acostumaram? E o polaco já está trabalhando? Ah 

sempre que eu levando tinha o meu despertador o “Polaco”, muitas vezes chego 
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atrasada na escola, sem falar da saudade que bate logo de manhã. Chego a sonhar 

com vocês. Ah esses dias abriram o portão da sua casa e sai correndo pensando que 

eram vocês! Não é fácil acostumar sem vocês. Ah não se esqueçam que o meu 

aniversário no dia 18/10. Ano que vem é a minha festa de 15 anos e eu não aceito 

“não” como resposta, kakaka. Promessa é dívida e eu já cumpri a minha de mandar a 

carta. Bua Bua Bua. Volta por favor....Mana tenho uma notícia que acho não sei que 

não é boa, não sei se é para vocês, que para mim é péssima: Vou ficar sem TV a 

cabo, incluindo internet na semana. Daí para você marcar de falar comigo no sábado e 

no domingo, é por um mês sem. Eu já estou cumprindo a minha promessa as carta, 

atrasada mais chegou. Dia 08/10 eu tenho interclasses, isso quer dizer que eu tenho 

jogo no (nome da escola), Sorocaba-SP, então vou tentar ganhar a medalha folhada a 

ouro, beleza? Depois eu passo o meu endereço para você mandar uma carta para 

mim.Ah me liga...Olha a promessa kkkk, lembra do kkk e do hahaha? Espero que 

vocês voltem logo e a tempo do meu aniversário de 15 anos no ano que vem. Ano que 

vem é meu último ano no (nome da escola) e queria que vocês fossem na minha 

formatura pode? Bom espero que esteja tudo bem por aí! Hahaha. Até a próxima vez 

no MSN, Orkut e carta. (Viviane, sincera, vizinha, inesquecível, amiga, especial – 

Polaco, amigo, legal, colega, Trabalhador – Vitor, inesquecível, bonito, lindo, risonho – 

Pedro, esperto, divertido, brincalhão, lindo). 

Até o ano que vem! Tô com saudades, mandem fotos, daí eu passo o telefone 

por MSN (letra japonesa) essa eu já sabia. Beijos Amo vocês muito demais. Eu torci 

nas Olimpíadas para vocês ganharem metade de tudo. Japão (letra japonesa) Brasil. 

  

Sentindo-se mais autônoma e confiante, Taís começou a brincar com a 

escrita que ganhou forma, coesão, coerência. Seu caderno escolar 

apresentava-se muito diferente, caprichado, com letra mais bonita, sem pular 
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muitas linhas ou páginas sem usar e com menos recados da professora para a 

mãe. Na capa, muitas poesias de sua autoria. 

É interessante observar que Taís, por meio das atividades escritas, além 

de elaborar questões próprias de sua subjetividade, foi trabalhando também 

forma de escrever. Nota-se, nos textos apresentados aqui apresentados, uma 

melhora na qualidade dos mesmos. Apesar de apresentarem erros 

ortográficos, falta de pontuação e algumas estruturas pouco coesas, os textos 

possuem coerência, reconhecimento do gênero discursivo em questão e certo 

conhecimento de mundo.  

Mais do que isso, o trabalho partilhado, através do diálogo, apontou para 

uma melhora, uma autonomia no uso da linguagem, oral e escrita. Parece ter 

sido fundamental ter, no espaço terapêutico, um lugar para expor-se e ser 

acolhida, reconhecida, completada. Cada interesse demonstrado por ela foi 

ampliado no processo terapêutico a partir de novas ofertas.  

Ainda no caso da elaboração da carta para a vizinha, por exemplo, além 

dos aspectos pontuais da escrita da carta, ofereci-lhe materiais extraídos da 

internet que traziam informações a respeito do Japão, que era totalmente 

desconhecido por ela. A partir daí, novas ampliações de referenciais: outros 

lugares do Brasil e do mundo foram ofertados, através de pesquisas na 

internet, atlas e livros. Apresentei-lhe os costumes, localizações e informações 

dos lugares que tinha interesse em conhecer. E esta possibilidade de aceitar as 

ofertas, mais uma vez, mostrou-se produtiva: em momento posterior, 

mencionou ter experimentado comida japonesa e aprendido a escrever 

algumas palavras em japonês. 
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Uma terapia voltada para a singularidade do paciente sempre abre 

novos caminhos de trabalho. Interessar-se sobre diferentes lugares do Brasil e 

do mundo, fez com que Taís explicitasse mais sua dificuldade de localização e 

espaço. E, mesmo nesse quesito, a ramificação foi grande: da dificuldade em 

dizer com exatidão o local onde morava um músico da banda que gostava: 

sabe onde fica o ônibus, não metrô? sabe um prédio preto bem alto, lá em São Paulo? 

Como se existisse apenas um prédio preto bem alto na cidade, um ônibus e um 

metro.  

Essa dificuldade também surgia quando falava de pessoas, como se o 

interlocutor soubesse sobre quem estava falando. Sugeri-lhe novamente uma 

atividade que lhe parecia inédita para partilharmos, a construção de sua árvore 

genealógica, que ela aceitou com entusiasmo. Buscando informações com 

seus pais, apresentou-me sua família, podendo agora situar-se nela. 

Esta atividade proporcionou-lhe a experiência de pertencimento. Ter um 

tio paterno ou materno evidenciava a necessidade da relação com o outro. O 

tio existe, porque o pai existe e porque, sobretudo, ela existe. Tal qual 

Winnicott e Bakhtin afirmam, o ser humano precisa do outro para se constituir. 

Esta experiência que evidenciou a importância do outro contribuiu para que a 

paciente fosse se integrando como pessoa.  

Isso fez com que despertasse seu interesse em conhecer aspectos da 

Espanha, país de sua antecedência. Mesmo sem que eu solicitasse, depois de 

um período de férias, Taís levou dados da Espanha para a sessão. Surge o 

interesse em buscar novos conhecimentos e acredito que as experiências 

anteriores, vividas em companhia da terapeuta, contribuíram para que ela se 
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sentisse segura em procurar sozinha, apresentando, nas sessões, o produto de 

seu trabalho.  

 

Como diz Safra (2004), a maneira mais singular de ser é através do 

ritmo de cada um. Foi preciso que eu respeitasse o seu ritmo, ofertasse um 
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lugar propício para que ela pudesse se sentir confiante, acolhida e em estado 

de sintonia com o terapeuta.  

No decorrer do processo terapêutico, vemos uma garota cada vez mais 

ávida em reconhecer-se. Atenta a essas suas necessidades, apresentava-lhe 

novos objetos que favoreceram a possibilidade de amadurecimento e de 

experiências constitutivas. Exercendo esse papel a relação de confiança entre 

terapeuta e paciente se estabeleceu. Taís foi se reconhecendo e, 

consequentemente, se fortalecendo.  

E esse fortalecimento permitiu que experimentasse novos modos de ser, 

em sua vida cotidiana. Foi assim na fase em que dizia ser “Emo2”, porque 

gostava de usar roupas pretas, maquiagens escuras, interessava-se por 

músicas que eles gostavam e pelos meninos desse meio. Taís dizia que a mãe 

não gostava que ela se vestisse daquele modo, mas mesmo assim ela 

mantinha sua decisão de seguir esta moda.  

Como eu própria não tinha muito conhecimento sobre esta tribo, pedia-

lhe informações a respeito e acabamos por perceber que nem ela sabia muito 

do que se tratava.  Assim, passamos a pesquisar na internet sobre os “Emos” 

(o que era, suas características e um teste “Você é Emo?”). Juntas, lemos 

conversamos sobre as questões do teste e, a partir disso, ela falava de si. 

Assim, aprendemos e experienciamos juntas mais esse fato.  

O mesmo aconteceu com seu desejo de estudar sobre ovnis, assunto de 

grande interesse. Contava-me que assistia muitos programas relacionados e 

                                                           
2
 Emo ou Emocore (abreviação do inglês emotional hardcore) é um gênero de música derivado 

do Hardcore. O termo foi originalmente dado às bandas do cenário punk de Washington, DC 

que compunham num lirismo mais emotivo que o habitual) – Wikipédia, enciclopédia livre. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cen%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Punk
http://pt.wikipedia.org/wiki/Washington,_DC
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queria se informar melhor a respeito deste assunto. Então, pesquisamos e 

descobrimos juntas a respeito do tema: Ufologia3.  

A necessidade de constituir sua subjetividade fez com que Taís 

trouxesse mais e mais temas para a terapia, sabendo que ali tinha espaço para 

reconhecer-se em diferentes aspectos. Foi o que aconteceu com sua banda 

favorita. Neste caso, para minha surpresa, mais do que ler, conversar e 

escrever sobre ela, experimentou dançar ao som dessa música. Levando então 

um cd da banda para uma sessão, cantou e dançou, mostrando-me os passos 

de como dançava.  

Esta sessão configurou-se como mais uma oportunidade de apropriar-se 

de si. O interessante agora é observar que a apropriação era do corpo em si. 

Para mostrar os passos da dança, Taís precisou levantar-se da cadeira e 

mexer seu corpo, coisa que não fazia normalmente. Além disso, teve de 

impostar mais sua voz, geralmente sem muita intensidade.  

Ao falar, cantar ou dançar, na minha presença, Taís contava com a 

partilha dessas experiências, sabendo que eu poderia completá-la naquilo que 

sozinha ela não podia fazer. Foram essas situações que proporcionaram a ela 

viver experiências de integração. E as marcas apareciam em seu discurso, em 

sua voz, em seu corpo. 

Sobre a voz, cabem algumas considerações. Como Taís era uma garota 

que apresentava baixa intensidade de voz, era sempre solicitada a repetir o 

que dizia, às vezes atendendo a solicitação, outras não.  Esse fato aparecia na 

                                                           
3
 Ufologia (no Brasil) ou Ovnilogia (em Portugal e demais países de Língua Portuguesa) é o 

estudo de relatos, registros visuais, evidências físicas e demais fenômenos relacionados aos 

objetos voadores não identificados, ou OVNIs - Wikipédia, enciclopédia livre.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_Portuguesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Objetos_voadores_n%C3%A3o_identificados
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escola, na sua casa, nos atendimentos. Reflexo do medo de falar e não ser 

aceita, fruto de sua insegurança. Estas características proporcionavam-lhe 

momentos pouco prazerosos em sua vida cotidiana. Numa apresentação de 

teatro na escola, por exemplo, o personagem a ela destinado foi o de uma 

empregada doméstica, pois ela não precisaria falar nada. O receio dos colegas, 

caso lhe fosse dado outro papel, era o de que não se entendesse nada quando 

ela falasse. Falar disso na terapia foi fundamental. Pudemos gravar sua voz 

para ouvi-la posteriormente, de modo que ela própria pudesse identificar se as 

reclamações eram pertinentes ou não. Ao ouvir sua voz, mencionou ter 

dificuldade para entender, pois reconheceu que havia falado muito baixo. 

Conversamos a respeito, apontei para Taís que, da forma como agia, deixava 

de ser ouvida pelo interlocutor, passando insegurança em seu discurso. Ela 

reconheceu que suas atitudes levavam-na a deixar de ser ouvida. Gravamos 

então outro trecho da sessão, e, dessa vez, ela achou que estava com uma 

intensidade maior do que anteriormente, ou seja, teve a possibilidade de viver 

uma experiência de integração. Talvez essa experiência tenha garantido a ela 

a segurança de cantar e dançar ao som de sua banda preferida. 

No decorrer do processo terapêutico, mais marcas de amadurecimento. 

Taís apontou que não gostava mais de dormir com a mãe, gostava de seu 

quarto, do seu canto. Clamava por privacidade em seu quarto, pois não tinha a 

chave e, assim, sua mãe ficava entrando no quarto, reclamando da bagunça e 

querendo mexer nas suas roupas. Gostava de ficar sozinha em casa para 

poder falar no telefone e usar a internet à vontade, pois quando a mãe estava 

em casa queria ficar controlando e vendo com quem está falando. Surgiu a 

vontade de sair, ir ao shopping (programa comum dos adolescentes da cidade), 
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mas não gostava que a irmã mais velha acompanhasse, dizia que tinha 

vergonha e que a irmã não desgrudava dela, sentia não ter liberdade. Muito 

diferente daquela garota que só andava na rua agarrada à sua mãe. 

Em um relato sobre um passeio com a prima disse: “esse final de semana 

dei uma de louca”, perguntei o porquê, então, ela, “sai sozinha com a minha prima 

andar pelo bairro”. “Foi muito bom, minha irmã não foi junto, quando ela vai me sinto 

presa, eu me senti como um passarinho fora da gaiola, senti liberdade, conversei 

muito com minha prima”. 

Novos ganhos de autonomia: passou o dia fora com a escola em uma 

excursão, sem a companhia da mãe. Um avanço, pois anteriormente não 

demonstrava vontade por medo de estar longe da mãe e de que acontecesse 

um acidente. 

 A busca de independência pode ser observada em outra situação 

emblemática: deixou de ir em uma festa na escola, pois não queria que a mãe 

fosse: “tenho vergonha, me trata como bebê, fica apertando minhas bochechas, e fala 

para suas amigas que sou o bebê dela”. 

Na escola, também mostrou reflexos desta independência. Passou a se 

defender, a se impor, mostrar suas vontades e brigar. Ao relatar 

desentendimentos com os colegas, discussões, sua voz modificava-se, falava 

com autonomia, intensidade aumentada, impondo seu ponto de vista, 

argumentando e às vezes sendo até grosseira. Também começou a freqüentar 

as aulas de educação física, participar de jogos, pois antes ficava apenas 

olhando e ajudando o professor a dobrar os uniformes. Continuava apresentar 

dificuldades na escola, mas melhorou em relação à interação com os colegas. 
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Os pais notaram mudança no comportamento e atitude da filha. Para 

eles, tais mudanças eram de difícil aceitação, devido à postura da filha de 

questionar, “bater de frente”, impor suas vontades e desejos, enfrentar, querer 

ser mais independentes e apresentar outros interesses. A mãe em um relato 

disse ter batido na filha devido ao seu comportamento, mas em seguida se 

arrependeu. 

Conversei com Taís a respeito das conseqüências de estar se impondo 

mais e ela ponderou: “antes eu escutava e não falava agora eu escuto e falo”, “antes 

me faziam de gato e sapato, abusavam de mim”. 

Em outros momentos, a comparação entre o antes e o agora apareciam 

em nossas conversas, em terapia:  

Taís: “antes eu tinha que viver numa redonda de vidro, não podia andar na rua, 

não podia correr”.   

Terapeuta: “agora você não precisa mais” 

Taís: “não” 

Terapeuta: “antes você tinha que ficar protegida” 

Taís: “é” 

Em uma ocasião, contou-me sobre um colega que entrou na escola e 

que fora deixado de lado e ofendido pela turma, dizendo: “defendi ele, já passei 

por isso antes e sei como é ruim e ficava muito chateada”.  

Certo dia, sentenciou: “tem uma hora que eu preciso sair debaixo da saia da 

minha mãe”. 

Em nenhum momento esqueci do meu foco inicial de trabalho: 

motricidade orofacial, ainda que não fosse possível a intervenção direta. Taís 

levava alimentos para as sessões, não trabalhávamos com exercícios 



89 

 

 

 

mastigatórios específicos, mas sim com a experimentação do alimento e do ato 

da mastigação: um novo modelo e apropriação desse ato durante as nossas 

conversas e atividades com a linguagem. Também conversávamos sobre 

alimentação e suas conseqüências em relação ao seu peso, à sua altura, já 

que a paciente se achava gorda, mas era muito magra e alta, sendo chamada 

por alguns de “girafa”. O assunto anorexia também foi abordado, por meio de 

muitas conversas, leitura de artigos sobre o tema, como mortes de modelos, 

causas e consequências da doença. 

Após um vínculo de confiança estabelecido no setting terapêutico, a 

paciente era capaz de aceitar uma atividade lúdica de fechar os olhos para 

experimentar alimentos que eu lhe ofertava para, em seguida, adivinhar qual 

era. Uma grande evolução comparada aos momentos em que se dizia incapaz 

de deglutir uma goma e a demora para comer um pão de queijo. 

Com seu processo de amadurecimento em marcha, a ida ao dentista foi 

possível. Taís conseguiu passar por uma avaliação odontológica para colocar o 

aparelho ortodôntico. Os dentistas mencionaram que o caso de Taís é 

complicado, devido à intervenção tardia.  

Embora seja um caso complicado, do ponto de vista odontológico, o 

processo de amadurecimento, evidenciado no decorrer da terapia 

fonoaudiológica, nos dá a certeza de que mais transformações serão possíveis 

de acontecer, pois mesmo sem um trabalho fonoaudiológico específico de 

motricidade orofacial, ou seja, realização de exercícios para modificar as 

estruturas e funções alteradas, pode-se notar mudanças significativas das 

estruturas orofaciais, como apontam as fotos da paciente. 

 



90 

 

 

 

Fotos do início do atendimento fonoaudiológico. 
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Foto após nove meses de atendimento fonoaudiológico. 
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Fotos após 16 meses de atendimento fonoaudiológico.  
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A intervenção fonoaudiológica ainda não acabou. Com a mesma 

conduta terapêutica de acolhimento e respeito ao ritmo e modo de ser da 

paciente, seguimos adiante, agora com reais possibilidades de olhar para as 

questões do sistema estomatognático trazidas inicialmente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

A partir da revisão literária fonoaudiológica atual na área de motricidade 

orofacial, foi possível constatar um crescente número de artigos científicos e 

um avanço no que diz respeito a novos recursos tecnológicos, visando 

melhores diagnósticos e prognósticos e ainda uma evolução do caso com 

dados mais objetivos e precisos que garantiriam uma eficácia no tratamento 

fonoaudiológico. A área em questão cresce como ciência, sendo mais 

observados os avanços nos aspectos técnicos.  

Alguns autores vão além, marcando uma visão mais integral do sujeito e 

mencionando o fato de não poder se dissociar os aspectos fonoarticulatórios do 

corpo. Observa-se, aqui, uma preocupação maior em relação ao sujeito, mas o 

foco ainda é o sistema estomatognático, ou seja, modificar as funções 

alteradas. 

Outros apontam que não é possível aplicar a mesma estratégia para 

todos os pacientes, mas o olhar também está voltado para automatização e 

generalização para modificar um comportamento anterior inadequado para um 

novo modelo. 

Pesquisas que abordam a dor temporomandibular, falam de exames a 

serem aplicados, questionários realizados para avaliar o índice de dor, mas que 

focam o momento da aplicação dos exames, sem que outras situações da vida 

cotidiana sejam levadas em consideração.  
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Há autores que abordam os aspectos subjetivos que envolvem o 

trabalho de motricidade orofacial, mas basicamente no que se refere à 

alimentação.  

O processo terapêutico fonoaudiológico vivido com T trouxe-me 

inquietações sobre como agir terapeuticamente em casos que envolvam 

motricidade orofacial.  

Medos, fantasias, dependência exagerada em relação à mãe, 

dificuldades de se relacionar com os outros, receio ao manuseio intra-oral, não 

aceitação dos exercícios de motricidade orofacial, medo de engasgar, 

alimentação apenas na consistência pastosa, uso de chupeta, interesses por 

assuntos infantis, aparência e boca infantil, falta de coesão e coerência em seu 

discurso, todos estes aspectos presentes na história de vida de um paciente 

não podem ser deixados de lado ainda que a demanda inicial seja de um 

trabalho miofuncional. Como realizar um trabalho com o objetivo de alterar as 

estruturas e funções alteradas do sistema estomatognático se outros aspectos 

da sua história de vida não caminham bem?  

Ao assumir o referencial teórico de Winnicott e Bakthin como suporte na 

conduta do caso clínico, novo rumo foi dado ao processo terapêutico. 

Realizou-se um trabalho com olhar e escuta voltados para as 

necessidades da paciente que ali se apresentava, com uma enorme ânsia de 

falar sobre si e de ser reconhecida. Dessa forma, foi realizado um trabalho de 

cunho dialógico, por meio do qual foi ofertado à paciente um lugar em que 

pudesse ser acolhida e que estivesse aberto às suas necessidades. Ali 

experienciamos juntas algumas situações a ela significativas. Como terapeuta, 

pude apresentar novas possibilidades, novos objetos para que, então, novos 
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acabamentos pudessem ser realizados por ela mesma. Ou seja, viver 

experiências de integração, já que isso não parece ter acontecido de forma 

significativa e constitutiva em sua vida.  

Assumida essa nova postura no processo terapêutico, mudanças foram 

observadas em todos os aspectos da vida da paciente. Taís passou a se 

apropriar de si, a se reconhecer, a se constituir como pessoa. Mesmo não 

realizando um trabalho pontual de Motricidade Orofacial, atingir suas 

necessidades de vida, num trabalho terapêutico essencialmente dialógico e, 

portanto, de linguagem, levou-nos a observar mudanças significativas em 

relação ao sistema estomatognático. Não tomar a queixa na ordem da 

funcionalidade e sim na da condição humana, permitiu com que a paciente se 

aproximasse de questões fundamentais para colocar seu processo de 

amadurecimento em marcha. 

Assim, o que esta pesquisa aborda é que o enfoque terapêutico que 

considere a condição humana, a historicidade, através de um manejo 

terapêutico de escuta, acolhimento e promoção de experiências constitutivas 

leva a uma transformação do paciente como pessoa incluindo aí sua 

corporeidade.   

Dessa forma, pode-se concluir que o trabalho de linguagem não 

abandona o de trabalho de motricidade orofacial, e desta forma pode-se dizer 

que o trabalho de motricidade orofacial é sim um trabalho de linguagem.  

Cabe ao fonoaudiólogo estar atento à condição humana do paciente que 

o procura, à sua história de vida, ao modo como ele se apresenta no mundo, 

acolhendo-o, escutando-o, estando aberto às suas necessidades e à sua 

maneira de ser. É necessário que o profissional estabeleça um ambiente de 
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confiabilidade, para que possa ocorrer a possibilidade do paciente vir a ter 

acesso ao que de outra forma foi impedido.  

 Este trabalho pretendeu contribuir teórica e clinicamente para a área por 

apresentar uma possibilidade de manejo terapêutico no trabalho com 

motricidade orofacial. 
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ANEXOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro (a) Senhor (a) 

Eu, Mariana Bernardes Feichtenberger, fonoaudióloga, portadora do CIC 

3213000008-60, RG 35281002-6, estabelecido na Rua Lopes de Oliveira, nº 

202 A, CEP: 1820000, na cidade de Itapetininga (SP), cujo telefone de contato 

é (15) 32718729, vou desenvolver uma pesquisa cujo título é: “A função 

terapêutica fonoaudiológica: a importância do manejo num caso clínico de 

motricidade orofacial”.  

O objetivo desta pesquisa é discutir, a partir de estudo de caso clínico 

único, o trabalho terapêutico fonoaudiológico de motricidade orofacial como um 

trabalho de linguagem, com enfoque no manejo terapêutico. 

A participação de sua filha nesta pesquisa é voluntária e não 

determinará qualquer risco. Também não trará qualquer benefício direto, mas 

proporcionará um melhor conhecimento à respeito do processo terapêutico 

fonoaudiológico. 

Os dados da paciente e sua identidade serão mantidos em sigilo no 

decorrer e após a pesquisa. Os registros dos dados do caso serão analisados 

pela pesquisadora e as expressões verbais, orais ou gráficas da paciente 

poderão ser utilizadas durante e após a execução da pesquisa. 

Informo que o Sr(a). tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do 

estudo, sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas. Também é 
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garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo. 

Não existirá despesas ou compensações pessoais para o participante 

em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há 

compensação financeira relacionada à participação da sua filha. Se existir 

qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para pesquisa 

e os resultados serão veiculados através de artigos científicos em revistas 

especializadas e/ou em encontros científicos e congressos. 

 Anexo está o consentimento livre e esclarecido para ser assinado caso 

não tenha ficado qualquer dúvida. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Acredito ter sido suficiente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: A função terapêutica 

fonoaudiológica: a importância do manejo num caso clínico de motricidade 

orofacial. 

Eu discuti com a fonoaudióloga Mariana Bernardes Feichtenberger sobre 

a minha decisão em permitir a participação de minha filha nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos 

a serem realizados, seus desconfortos e riscos, a garantia de esclarecimentos 

permanentes. 

Ficou claro também que a participação da minha filha é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso aos resultados e de esclarecer 

minhas dúvidas a qualquer tempo. Concordo voluntariamente em permitir a 

participação da minha filha neste estudo e poderei retirar o meu consentimento 

a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo 

ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

___________________________       ________________________________ 

  

Assinatura do (a) pesquisador(a)                      Assinatura do pai (mãe) ou responsável 

Data: _______/______/______                         Data: _______/______/______ 

                                                                           Nome: 

                                                                           Endereço: 

                                                                           Fone: (   ) 

                                                                           RG:  

Nome da criança:  
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