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Partindo-se de uma perspectiva interacionista, que toma o diálogo como unidade de análise 

e considera que a linguagem não se restringe apenas às produções verbais, o objetivo deste 

artigo é identificar as instâncias multimodais ligadas à posição do terapeuta durante as 

intervenções fonoaudiológicas de quatro crianças (que tinham entre cinco e sete anos de 

idade) e apresentavam alterações fonêmicas. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética. 

As sessões de terapia das crianças realizadas na clínica-escola do curso de Fonoaudiologia 

da UNICAMP foram filmadas e transcritas por quatro meses consecutivos. Os resultados 

apontam a prevalência de algumas instâncias multimodais, na seguinte ordem: expressões 

faciais, gestos e qualidade vocal. O direcionamento do olhar para a terapeuta auxiliou a 

criança a identificar o erro em sua fala. Houve predomínio da alteração de pitch (do basal 

para o agudo) e loudness (intensidade aumentada) na fala da terapeuta enquanto corrigia a 

criança. Os dados analisados mostraram a pertinência da análise das instâncias multimodais 

e sua relação com o processo terapêutico. 

Palavras chave: multimodalidade, fonoaudiologia, alterações fonêmicas 

Starting from an interactionist perspective, which takes dialogue as a unit of analysis and 

considers that language is not restricted only to verbal productions, the objective of this article 

is to identify the multimodal instances linked to the therapist's position during speech therapy 
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interventions in four children (who were between five and seven years old) and presented 

phonemic alterations. The research was approved by the Ethics Committee. The children's 

therapy sessions held at the teaching clinic school of the Speech Therapy course at UNICAMP 

were filmed and transcribed for four consecutive months. The results indicate the prevalence 

of some multimodal instances, in the following order: facial expressions, gestures and vocal 

quality. Directing the gaze towards the therapist helped the child to identify the error in his 

speech. There was a predominance of changes in pitch (from basal to high) and loudness 

(increased intensity) in the therapist's speech while correcting the child. The analyzed data 

showed the relevance of the analysis of multimodal instances and their relationship with the 

therapeutic process. 

Keywords: multimodality, speech-language pathology, phonemic alterations 
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1. INTRODUÇÃO 

 

s estudos sobre a multimodalidade têm ganhado terreno em várias áreas do conhecimento. 

Em Aquisição da linguagem, eles trazem como traço principal a sua referência às 

modalidades de uso da língua(gem), ou seja, compreendendo que a fala, o gesto e o olhar 

aparecem interligados, atuando conjuntamente nas produções linguísticas. Neste sentido, é 

possível identificar que posturas teóricas que lançam um olhar para a comunicação, dialogia e 

interação são privilegiadas, em detrimento de outras, que defendem que a criança já nasce com 

uma gramática inata e desconsideram sua experiência com a língua(gem) no processo de aquisição 

da linguagem. Desta forma, Barros e Cavalcante (2015: 45) afirmam que os pesquisadores da 

multimodalidade em aquisição da linguagem “não consideram apenas o que é dito pela fala como 

veículo de interação, mas sim, o conjunto dos elementos que dão a interação um sentido mais 

amplo e completo”.  

Se nos voltarmos à literatura da área, veremos que alguns esforços já foram empreendidos 

neste sentido. Por exemplo, Bruner (1975) chegou a tomar o gesto como um elemento que se 

apresentava desde as primeiras interações do bebê com o adulto. De acordo com a hipótese dele, 

os gestos e as produções vocais iniciais, característicos do período pré-linguístico, seriam os 

precursores das categorias linguísticas que apareceriam, mais tarde, no período linguístico do 

processo de aquisição da linguagem. E, a partir dos esquemas interativos estabelecidos entre bebê 

e adulto, propôs ainda, que haveria uma continuidade do estágio pré-linguístico para o linguístico. 

Ávila-Nóbrega e Cavalcante (2015) destacam duas outras importantes contribuições 

oferecidas ao tema na área de Aquisição da Linguagem: a de McNeill (1985), ao postular que 

gesto e fala são dois elementos indissociáveis e a do contínuo de Kendom (1982), composto por 

quatro tipos de gestos: a gesticulação, emblemas, pantomimas e língua de sinais.  Na mesma 

direção, Morgenstern (2014) afirma que gestos, produções verbais, sinais, olhares e expressões 

faciais fazem parte do nosso sistema comunicativo intersubjetivo socialmente aprendido. Com 

isso, o que fica claro é que para encarar a multimodalidade é preciso partir de uma concepção de 

linguagem ampla, que permita incluir não apenas a fala da criança, o gesto e olhar analisados 

isoladamente, mas o funcionamento de todo esse conjunto de elementos na interação. Neste 

sentido, Cavalcante (2018) dá um passo à frente em relação a esses autores, evidenciando abaixo, 

a sua posição teórica: 

O 
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Nos distanciamos dessa perspectiva de continuidade defendida por Bruner (1975) e postulamos 

a perspectiva de não separação desses elementos, tal como proposto em Cavalcante (2008), 

concebemos a produção vocal e gestual do bebê produzida nas situações dialógicas com o adulto 

como linguísticas, uma vez que se ancoram num arcabouço gestuo-prosódico da língua 

(Cavalcante 2018: 18) 

 

Se, na área de aquisição da linguagem, os estudos sobre a multimodalidade têm ganhando 

relevo, tanto na literatura internacional quanto na nacional, o mesmo não parece estar acontecendo 

na área de Fonoaudiologia, no cenário brasileiro de pesquisas; razão pela qual o objetivo de 

identificar as instâncias multimodais ligadas à posição da terapeuta durante as intervenções 

fonoaudiológicas de crianças com alterações fonêmicas (ou seja, que apresentam omissões e 

substituições) em suas falas, neste artigo se justifica. Considerando que o gesto, o olhar e a fala 

se mostram presentes em todas as interações, é necessário dar atenção também para a 

multimodalidade nas intervenções fonoaudiológicas, tanto nos momentos de avaliação quanto nos 

de terapia Caponi e McGregor (2004) mostram que os gestos melhoram o desenvolvimento da 

linguagem e não o atrapalha, como poderia se pensar, para os casos de crianças que apresentam 

distúrbios de linguagem. As autoras afirmam que uma melhor compreensão do desenvolvimento 

dos gestos melhorará a avaliação e intervenção clínica com essas crianças. Acrescentam ainda 

que os gestos, enquanto manifestações da linguagem fornecem um índice do estado cognitivo de 

uma criança.  

As pesquisas de Lima et al (2010) e Masini (2004) são citadas por Lima e Cavalcante (2015) 

ao referirem que  

 

a fonoaudiologia, atualmente, começa a trabalhar na perspectiva de uma terapia da linguagem 

que considera as singularidades de cada sujeito e de sua comunicação, assumindo que a 

linguagem só se efetiva na prática dialógica que não fica restrita apenas às produções verbais, 

mas a todo o contexto comunicativo. 
(Lima e Cavalcante 2015: 90) 

 

Deste modo, as manifestações da multimodalidade durante o processo terapêutico 

demonstram ser de interesse do fonoaudiólogo na clínica de linguagem. 
De acordo com a pesquisa de Cunha e Maldonade (2019), os poucos estudos brasileiros a 

respeito da abordagem multimodal nas alterações de linguagem têm se ligado às posições 

interacionistas em Aquisição da Linguagem. Por um lado, isso pode ser explicado uma vez que a 

concepção de linguagem adotada na perspectiva interacionista é ampla o suficiente para incluir a 

língua(gem) e seu funcionamento, admitindo sua heterogeneidade e imprevisibilidade. Na 

proposta interacionista desenvolvida por De Lemos (1982, 1992, 2002) e colaboradoras (Castro 

2010, Figueira 1996) que aqui se faz adesão, a condição necessária para o processo de aquisição 

da linguagem é a interação com o outro (entendido como instância de funcionamento da 

língua(gem) (vid. De Lemos 1992). Nesta proposta, a noção de comunicação é substituída para a 

adoção da concepção saussureana de língua como um sistema, possibilitando ainda, que o outro 

não seja entendido apenas enquanto individualidade. Sendo assim, ele passa a ser compreendido, 

nesta perspectiva teórica, a partir de sua posição subjetiva, como efeito do funcionamento 

linguístico-discursivo; o que lhe garante também poder interpretar as produções da criança. 



 
268 

 

Entretanto, no Brasil, os trabalhos desenvolvidos nesta perspectiva se restringem a um número 

pequeno de fonoaudiólogos. 

Por outro lado, a Fonoaudiologia Tradicional, que reúne a maior parte dos estudos brasileiros 

dirige sua atenção para a estrutura da língua, o que dificulta considerar o gesto (ou gestualidade) 

e o olhar como elementos linguísticos, travando o desenvolvimento de trabalhos que envolvam a 

multimodalidade.  

Lima e Cavalcante (2015) afirmam que o uso de estratégias e recursos linguísticos 

multimodais podem proporcionar a indivíduos com problemas no processo de aquisição de 

linguagem –tal como são os sujeitos participantes desta pesquisa‒, maiores condições de interação 

através da linguagem. Neste sentido, a presente pesquisa buscou identificar a ocorrência de 

instâncias multimodais (tais como o olhar, gestos e qualidade vocal) ligadas à posição da terapeuta 

durante o processo terapêutico fonoaudiológico de quatro crianças com alterações fonêmicas. De 

acordo com Barros e Cavalcante (2015), o estatuto do(s) gesto(s) em aquisição da linguagem vem 

sendo discutido por diversos autores. As autoras comentam:  

 

McNeill (1985, 2002) diz que a palavra “gesto” recobre uma multiplicidade de movimentos 

comunicativos, principalmente os de mãos braços. Já QUEK e colaboradores (2006) trazem a 

ideia de gesto em um sentido mais amplo, que inclui não só movimento de mãos, mas também 

expressão facial e troca de olhares, e tudo isso será considerado gesto.  

(Barros e Cavalcante 2015: 528) 
 

Desta forma, torna-se necessário explicitar como essas instâncias multimodais são 

compreendidas neste artigo. Assim, entende-se aqui, em concordância com as autoras referidas 

acima, que troca de olhares, desvio do olhar, dirigir o olhar para objetos e/ou pessoas, ou seja, as 

situações que envolvem o olhar compõem outra instância dentro da multimodalidade. Entretanto, 

nesta pesquisa, não só o olhar, mas também o sorriso e os movimentos preparatórios para a fala 

estão compreendidos numa categoria maior, por nós denominada expressões faciais. Conforme 

será visto, mais adiante, os resultados mostram a importância do olhar para o processo terapêutico. 
Nesta investigação, entendemos que gestos compreendem movimentos de mãos e braços, não 

importando os tipos (gesticulação, sinais, emblemas, pantomimas ou gestos preenchedores), além 

dos movimentos de cabeça.  

Já a qualidade vocal diz respeito a um conjunto de características que identificam a voz 

humana. Os fonoaudiólogos a avaliam por meio de análise perceptivo-auditiva e/ou por meio da 

avaliação acústica da voz. Neste trabalho, foi usada a primeira, de forma que nos referiremos a 

altura dos sons vocais (agudos ou graves) como pitch e a intensidade dos sons vocais (fortes e 

fracos) como loudness. A altura está relacionada com a frequência: quanto maior a frequência, 

mais agudo é o som e, quanto menor a frequência, mais grave é o som; enquanto que a intensidade 

permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco (de baixa intensidade) ou se o som é forte (de 

alta intensidade), sendo que ela está relacionada à energia de vibração da fonte que emite as ondas 

sonoras. 

Levando-se em consideração o atual contexto brasileiro de pesquisa na área fonoaudiológica, 

observa-se que as investigações envolvendo voz e alterações fonêmicas se limitam a identificar 

os traços de sonoridade dos fonemas. Além disso, diferentemente dos casos de atraso de fala, as 

alterações fonêmicas têm sido pouco estudadas em relação à multimodalidade. 
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2. ALTERAÇÕES FONÊMICAS E A CLÍNICA FONOAUDIOLÓGICA 

 

Normalmente, espera-se que até os cinco anos de idade as crianças tenham adquirido todos 

os fonemas da sua língua materna. Porém, muitas delas não conseguem isso espontaneamente, 

necessitando do auxílio de um fonoaudiólogo. A fala dessas crianças se caracteriza pela 

manifestação de muitas omissões e substituições de fonemas, muitas vezes tornando-as 

ininteligíveis para o(s) parceiro(s) no diálogo. Tais alterações fonêmicas têm sido amplamente 

estudadas e discutidas pela Fonoaudiologia no Brasil, sendo que vários termos têm sido propostos 

para nomeá-las, como: dislalia, distúrbio articulatório funcional, desvio fonológico, transtornos 

fonológicos, entre outros1. Benine (2006) afirma que apesar de corriqueiros na clínica 

fonoaudiológica, os casos dessas crianças escondem por trás de sua aparente simplicidade, 

questões como a dificuldade de esclarecer o porquê de sucessos e insucessos nos tratamentos. 

Para a autora, as possibilidades para sanar esses quadros (descritos como “sintomáticos” por ela), 

estão focalizadas na percepção e produção do som alvo (o fonema) pelo paciente. E por mais que 

tenham sido implementados modelos linguísticos (fonológicos e fonéticos), o tratamento na 

Fonoaudiologia Tradicional tem se baseado na aprendizagem da articulação. 

Neste sentido, tendo em vista a concepção de linguagem que sustenta os fonoaudiólogos 

brasileiros em seu discurso e os norteia em suas decisões terapêuticas, cabe aqui distinguir duas 

posições distintas para o enfrentamento das alterações fonêmicas na fala das crianças: a da 

Fonoaudiologia Tradicional e a da Clínica de Linguagem. 

O termo Fonoaudiologia Tradicional se refere a uma clínica que se constrói iluminada pelo 

discurso médico-pedagógico centrada nos valores praticados nos primórdios da construção do 

campo fonoaudiológico. Amparada pelo discurso médico, a Fonoaudiologia Tradicional vem se 

dedicando a desenvolver protocolos de avaliação e técnicas terapêuticas, tentando cumprir 

exigências do paradigma quantitativo, que também é o vigente nas ciências da saúde. 

Na Fonoaudiologia Tradicional, o fonoaudiólogo apoia-se no aspecto físico do som da fala 

e busca estabelecer, a partir de correlatos orgânicos fisiológicos, a “causa” que eventualmente 

justificaria a ocorrência das alterações fonêmicas. Segundo Andrade (2003), o trabalho clínico 

nesta abordagem, insiste em treinamentos e memorizações auditivo-discriminatórios, pois 

respostas desviantes na fala indiciariam falhas no aparato perceptual, apoiados pela relação 

intrínseca entre audição e linguagem. É como se o fonoaudiólogo assumisse o compromisso de 

ter que ensinar a língua para o paciente.  

Já na Clínica de Linguagem, como afirma Andrade (2005), a noção de “sintoma” decorre do 

compromisso assumido com a heterogeneidade sintomática e com a teorização interacionista 

proposta por De Lemos (1982, 1992, 2002), que envolve compromisso com a ordem própria da 

língua e com a hipótese do inconsciente. Os sintomas na fala, nesta abordagem, aparecem às claras 

na superfície manifesta da fala e afeta (psiquicamente) o sujeito. O “sintoma”, como afirma Lier-

DeVitto (2005, p 145) “diz de uma natureza profunda, de uma marca na fala que implica o próprio 

falante, podendo isolá-lo dos outros falantes de uma língua”. A autora refere que se uma fala 

produz efeito de patologia na escuta do outro, essa escuta tem efeito bumerangue: afeta aquele 

que fala também.  Na Clínica de Linguagem, estas manifestações na fala demandam tanto a escuta 

 
1   A variação terminológica empregada para recobrir o fenômeno não deve ser entendida como um descuido das 

autoras. Lier-DeVitto (2006: 16) se refere a elas como “distúrbios articulatórios-dislalias-desvios fonológicos” para 

apontar a alternância dos termos. Ela ressalta ainda, que o campo da “linguagem” na Fonoaudiologia serve também 

para delimitar a esfera de atuação fonoaudiológica, ou seja, para assinalar diferenças entre clínica de voz, de 

motricidade oral, audição e linguagem.  
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clínica, quanto a interpretação, como modos importantes para intervir terapeuticamente. A Clínica 

de Linguagem, baseada no interacionismo iniciado por Cláudia de Lemos, possibilita fazer uma 

reflexão sobre a linguagem, de forma a incluir o sofrimento do falante e a assimetria estabelecida 

no diálogo terapeuta-paciente. Para tanto, torna-se necessário colocar em destaque a relação 

outro-terapeuta e a interpretação, para que se reflita sobre a posição do fonoaudiólogo frente às 

instâncias multimodais no processo terapêutico. 

Neste sentido, Araújo (2006), observou duas tendências distintas e marcantes na clínica: a 

tendência à tradução compreensiva e a tendência pedagógica. A primeira, que é uma forte 

tendência na clínica de linguagem, ocorre quando o terapeuta empenha-se para permanecer na 

esfera do sentido, ou seja, quando ele passa a traduzir a fala sintomática numa fala com sentido, 

compreensível para ele. Já a tendência pedagógica diz respeito ao caráter pedagógico (envolvendo 

ensino/aprendizagem), através de procedimentos que visam “ensinar e corrigir” a fala da criança. 

Embora esta última esteja mais presente na Fonoaudiologia Tradicional, ela se manifestará 

também nos dados selecionados para este artigo, de modo diferente, como poderá ser visto, mais 

adiante, na seção 4. 

Espera-se que, o compromisso com a interação, sujeito e fala –presentes na proposta 

interacionista de De Lemos– possa abrir novas perspectivas para se pensar a multimodalidade e a 

relação terapeuta-paciente na clínica de linguagem. Diferentemente de outras abordagens teóricas, 

o sujeito aparece no trabalho de De Lemos (1992) capturado pelo funcionamento da língua(gem), 

deixando traços de sua subjetividade no seu trajeto na linguagem e não como mero usuário dos 

recursos da língua(gem). 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Os dados referentes a esta pesquisa fazem parte de um projeto maior intitulado 

“Multimodalidade e Fonoaudiologia”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), sob o nº CAAE: 15400119900005404.  

O presente estudo é do tipo observacional, possui caráter quanti-qualitativo e buscou 

identificar os aspectos multimodais relacionados à posição da fonoaudióloga no processo 

terapêutico de quatro crianças que apresentavam alterações fonêmicas em suas falas. Elas eram 

todas do gênero masculino, tinham entre cinco e sete anos de idade e foram atendidas 

individualmente pela fonoaudióloga residente no Ambulatório de Avaliação e Terapia 

Fonoaudiológica do Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação “Prof. Dr. Gabriel O.S. Porto” 

da Universidade Estadual de Campinas, por quatro meses consecutivos, no período de setembro 

a dezembro de 2019.  

Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos 

pais/responsáveis dos participantes da pesquisa, as sessões de atendimento fonoaudiológico foram 

filmadas (através de uma câmera tipo Sony, resolução HDR- CX240). Além disso, os prontuários 

das crianças foram utilizados como uma fonte secundária de dados. Às crianças foram dados 

nomes fictícios na pesquisa para não as identificar.  

Para identificar os aspectos multimodais relacionados à posição do fonoaudiólogo, alguns 

trechos que continham a correção da fala da criança durante a terapia foram selecionados, 

transcritos e analisados, levando-se em conta as seguintes instâncias multimodais: a) expressões 

faciais (em que o olhar está incluído), b) gestos e, c) qualidade vocal. Nesta pesquisa, tais 
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instâncias não foram mensuradas e sim identificadas nos trechos de correção da fala da criança 

pela terapeuta. 

A análise dos dados foi realizada com base nos pressupostos interacionistas que comporta a 

abordagem multimodal. Segundo Lima e Cavalcante (2015), o processo dialógico contínuo do 

desenvolvimento mútuo da fala, dos gestos, dos olhares se (inter)relacionam e constituem um 

único conjunto de significação na interação. Os dados selecionados para análise foram os trechos 

em que as instâncias multimodais apareciam ligadas às intervenções/interpretações 

fonoaudiológicas durante a “correção” da fala da criança (ou seja, nos trechos de fala da terapeuta 

após as falas com erro(s) dos pacientes). Na exposição dos dados, na próxima seção, alguns 

símbolos fonéticos, relacionados no Quadro 1 (que fazem parte da fonética articulatória do 

português brasileiro) foram usados para representar com mais exatidão as alterações existentes na 

fala das crianças, sujeitos da pesquisa. 

 

Símbolo Descrição do som consonantal 

/p/ Oclusiva bilabial desvozeada Exemplos: [p]á, [p]ovo, ca[p]ote, [p]érola 

/b/ Oclusiva bilabial vozeada Exemplos: [b]ar, [b]ola, ca[b]elo, [b]ússula 

/t/ Oclusiva alveolar desvozeada Exemplos: [t]om, [t]apa, a[t]erro, [t]úmulo 

/d/ Oclusiva alveolar vozeada Exemplos: [d]ó, [d]ata, pe[d]ágio, [d]úvida 

/k/ Oclusiva velar desvozeada Exemplos: [k]or, [k]apa, a[k]orde, [k]úmulo 

/g/ Oclusiva velar vozeada Exemplos: an[g]u, [g]ata, pa[g]ode, [g]ôndola 

/f/ Fricativa labiodental desvozeada Exemplos: [f]é, [f]aca, alo[f]one, [f]ábrica 

/v/ Fricativa labiodental vozeada Exemplos: [v]éu, [v]aca, pi[v]ete, [v]ômito 

/s/ Fricativa alveolar desvozeada Exemplos: pa[s], [s]elo, a[s]ougue, [s]ábado 

/z/ Fricativa alveolar vozeada Exemplos: jo[z]é, [z]ero, aga[z]alho, [z]éfiro 

/ʃ/ Fricativa alvéolo palatal desvozeada: Exemplos: [ʃ]ícara, [ʃ]atiado, fa[ʃ]ina 

/ʒ/ Fricativa alvéolo palatal vozeada Exemplos: [ʒ]iz, [ʒ]ogo, a[ʒ]ito, [ʒ]ênero 

/h/ Fricativa velar desvozeada Exemplos: ma[h], [h]ato, ca[h]o, ca[h]ta 

/m/ Nasal bilabial vozeada: [m]au, [m]osca, ga[m]ela, [m]úsculo 

/ɲ/ Nasal palatal vozeada Exemplos: ama[ɲ]ã, so[ɲ]o, ba[ɲ], pu[ɲ]ado 

/l/ Lateral alveolar vozeada Exemplos: [l]ata, [l]ã, [l]íquido, a[l]erta 

/ʎ/ Lateral palatal vozeada Exemplos: mi[ʎ]ão, o[ʎ]o, ga[ʎ]o, ma[ʎ]a 

/ɾ/ Tepe alveolar vozeado Exemplos: vassou[ɾ]a, a[ɾ]a[ɾ]a, p[ɾ]ova, p[ɾ]íncipe 

/j/ Glide Exemplos: mi[j]ão, o[j]o, ga[j]o, ma[j]a 

/ɹ/ Retroflexa alveolar vozeada 

Quadro 1. Símbolos fonéticos extraídos do site http://fonologia. org. Fonte: Cristófaro e Yehia (2009) 
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4.  RESULTADOS 

 

Ao longo da pesquisa, foram obtidas 13 gravações dos atendimentos fonoaudiológicos de 

Bruno (B) e Noah (N) e 12 de Matheus (M) e Samuel (S). Todas as crianças apresentavam 

alterações fonêmicas, razão pela qual foram selecionadas como participantes da pesquisa. O 

Quadro 2, abaixo, mostra as principais alterações fonêmicas encontradas nas falas de cada uma 

das crianças logo no início da coleta de dados. 

 

Nome fictício Idade Alterações fonêmicas 

Bruno (B) 5 anos 

Omissões sistemáticas dos fonemas /ɾ/, /h/ e /l/;  

Omissão assistemática do fonema /ɹ/; 

Substituição sistemática de /z/ por /s/; 

Substituições assistemáticas de: /b/ por /p/, /d/ por /t/, /ʒ/ por /ʃ/, /b/ 

por /m/, /g/ por /k/, /ʎ/ por /l/, /ʒ/ por /z/, /ɾ/ por /l/ e de /l/ por /j/  

Noah (N) 7 anos 

Omissão assistemática do fonema: /ɾ/ em onset complexo; 

Substituições assistemáticas de /l/ por /ɾ/, /s/ por /ʃ/, /ʎ/ por /ɾ/ e /ʎ/ 

por /h/ 

Samuel (S) 5 anos 

Omissões sistemáticas dos fonemas: /ɾ/ e /ɹ/;  

Omissões assistemáticas dos fonemas: /l/, /v/ e /ʃ/;  

Substituições assistemáticas de: /p/ por /t/, /p/ por /b/, /p/ por /ʒ, /b/ 

por /p/, /t/ por /d/, /t/ por /l/, /k/ por /t/, /k/ por /g/, /g/ por /t/, /g/ por 

/v/, /f/ por /t/, /v/ por /d/, /s/ por /d/, /s/ por /b/, /s/ por /t/, /z/ por /t/, 

/z/ por /b/, /ʃ/ por /k/, /ʒ/ por /t/, /ʎ/ por /t/, /ʎ/ por /d/, /ɲ/ por /t/;  

Substituições de vogais como: /a/ por /e/ (Exemplo: papel por bebel); 

Omissão de sílabas em palavras, reduzindo-as 

Matheus (M) 7 anos 

Substituições assistemáticas de /ʃ/, /d/, /t/, /s/ e /t/ por /h/,  

/t/ por /k/ e  

/ʃ/ por /s/  

Quadro 2. Alterações fonêmicas encontradas na fala de cada criança participante no início da pesquisa 

 

Pelo Quadro 2 verifica-se que, a fala de S é a mais comprometida por conta da incidência de 

várias alterações fonêmicas, que podem tornar os enunciados da criança menos compreensíveis 

para seu parceiro no diálogo.  

Além disso, quando se situa num quadro teórico mais abrangente que toma o diálogo como 

unidade de análise, outras importantes observações podem ser feitas em relação às interações que 

se estabelecem entre terapeuta e pacientes, conforme está ilustrado no Quadro 3, a seguir. 
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Nome fictício Idade Outras observações 

Bruno (B) 

5 anos 
-Pouca escuta para o erro na sua fala  

-Não realizava autocorreção espontânea  

Noah (N) 

7 anos 
-Realizava frequentemente movimentos preparatórios (como 

tentativa de colocação da língua no alvéolo) para produção do fonema 

/ɾ/ 

-Articulação exagerada do fonema /ɾ/ no erro e na produção adequada 

(esperada) 

Samuel (S) 

5 anos 
-Dificuldade em estabelecer comunicação visual durante o diálogo  

-Fala acelerada 

Matheus (M) 

7 anos 
-Qualidade vocal com loudness reduzida 

-Predominância de enunciados curtos na conversa espontânea 

Quadro 3. Outras considerações importantes sobre a fala dos pacientes 

 

Normalmente, as avaliações fonoaudiológicas realizadas pela Fonoaudiologia Tradicional 

nos casos de crianças que apresentam alterações fonêmicas se concentram exclusivamente em 

levantar o inventário das alterações fonêmicas encontradas na fala dos pacientes, por meio da 

aplicação de protocolos ou testes2, tais como o AFC e ABFW. Alguns autores ainda, baseados na 

quantidade de alterações fonêmicas encontradas na fala das crianças partem para estabelecer 

índices indicativos (medidas) da gravidade dos “distúrbios” ou “desvios”, classificando-os como 

leves ou severos, observando-se a porcentagem de consoantes3 corretas ou incorretas na fala da 

criança. Entretanto, o uso desses aparatos descritivos, apesar de mostrar uma aproximação da 

Fonoaudiologia à Linguística, restringe suas propostas de análise à língua que se apresenta nas 

falas das crianças, impedindo que as instâncias multimodais, tais como as expressões faciais e 

gestos, que estão sempre presentes nas interações das crianças com o terapeuta, sejam levadas em 

considerações. 

Acontece que tomar o diálogo como unidade de análise traz consequências para a 

interpretação dos dados. A mais imediata delas é acolher a fala do outro no diálogo (neste caso, a 

fala da terapeuta) para análise e as instâncias multimodais a ela relacionadas, como é o interesse 

neste artigo. De acordo com os resultados expressos no Gráfico 1, a seguir, verifica-se que, em 

relação à frequência de ocorrência dos aspectos multimodais observados durante os atendimentos 

fonoaudiológicos das quatro crianças da pesquisa, as expressões faciais foram as que tiveram as 

mais elevadas porcentagens de ocorrência, seguida dos gestos e qualidade vocal. 

 

 
2  Os mais utilizados no Brasil são o Avaliação Fonológica da Criança: reeducação e terapia (AFC), proposto por 

Yavas, et al. (1991) e o ABFW: teste de linguagem infantil nas áreas de fonologia, vocabulário, fluência e 

pragmática, proposto por Andrade et al. (2002). 
3  Este é o termo empregado nesses estudos e não “fonemas”, como poderia se esperar. 
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Gráfico 1: Porcentagem das instâncias multimodais (qualidade vocal, gestos e expressões faciais) 

 observadas na fala da terapeuta, após as falas com alterações fonêmicas de cada criança 

 

Para ilustrar as instâncias multimodais neste artigo, foram selecionadas duas ocorrências nos 

diálogos entre a terapeuta (T) e paciente, que focalizam respectivamente: o olhar (incluído na 

categoria expressões faciais, nesta pesquisa), os gestos e a qualidade vocal, dispostas nos Quadros 

4, 5, 6, 7, 8 e 9, na sequência desta seção. Na coluna à direita de cada quadro, o aspecto multimodal 

que se quer destacar aparece sublinhado, dentre todos os outros que foram identificados na etapa 

de transcrição das sessões de atendimento. 

A primeira ocorrência refere-se a uma cena terapêutica, na qual T e N se encontravam 

sentados, um em frente ao outro, enquanto jogavam um jogo de tabuleiro. 
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Bruno Noah Samuel Matheus

qualidade vocal gestos expressões faciais

N: 7 anos Aspectos multimodais 

T: O que tem aí no seu? T eleva suas mãos à sua cabeça enquanto fala 

N: Arma, 

N está com os dois braços apoiados na mesa 

onde ele e a T estão jogando. Ao falar, 

aponta a figura correspondente no tabuleiro 

do jogo com seu dedo direito 

T: Arma 

 

N: [‘bibia] 
T aproxima seu rosto para o tabuleiro para 

localizar a figura 

T: Ó: bíblia 
T solicita o olhar de N e exagera a 

articulação da última sílaba 

N: [‘bibia] N olha para T enquanto fala 

T: Blia T exagera mais ainda na articulação da sílaba 
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Quadro 4. O olhar ligado à fala da terapeuta 

 

A cena dialógica exposta no Quadro 4 é exemplar no sentido de mostrar o importante lugar 

do olhar e as demais expressões faciais no processo terapêutico. Após o erro manifesto na fala de 

N ao dizer “bíbia” para “bíblia”, a fonoaudióloga solicita o olhar da criança, fitando-a e diz: “Ó: 

bíblia”, exagerando na articulação lentificada da última sílaba. Porém, o erro permanece na fala 

subsequente de N, que diz “bibia”. Na sequência, T novamente solicita o olhar da criança, fitando-

a enquanto diz: “Ó: bíblia”, exagerando ainda mais, na articulação da última. Desta vez, a fala da 

criança se modifica ao dizer “bɾi’a”, que ainda não corresponde à forma esperada, “bíblia”. Logo 

depois, no diálogo, N pergunta a T: “O que é isso?”, ao olhar para uma das peças do jogo do 

tabuleiro espalhadas sobre a mesa. A fonoaudióloga responde que se tratava de um “globo”. Na 

sequência, no diálogo, a criança olha para o tabuleiro e diz “gowbo”, de modo que o erro se 

apresenta em sua fala. Em seguida, T solicita o olhar de N e diz: “ó: gl(prolongado)o”, exagerando 

muito e lentificando sua fala, enquanto a criança a fitava. Logo após na sequência dialógica, N 

retoma a fala anterior de T, ao dizer “Glo” (com a mesma lentidão observada na fala da 

fonoaudióloga), enquanto virava seu rosto para o tabuleiro.  

A solicitação do olhar de N requisitada pela fonoaudióloga, que chama a atenção para seu 

modo exagerado de dizer, parece assumir dupla função: a de pedido de correção da fala da criança 

e a de “mostrar” para a criança como esta deve falar. Esta posição da fonoaudióloga traz efeitos 

para o diálogo, que não é interrompido e para o processo terapêutico. 

Algo semelhante pode ser visto no Quadro 5, a seguir.  Na cena terapêutica descrita, T e B 

estão sentados à mesa, começando a jogar um jogo de tabuleiro.  

 

N: [bɾi’a] 

O que é isso? 

N não olha para a T, que desvia seu olhar 

para o tabuleiro do jogo Com seu dedo 

indicador direito fica mexendo em uma peça 

do tabuleiro 

T: Esse daí é o globo 
T movimenta seu tronco, aproximando seu 

rosto para o tabuleiro para ver a figura 

N: [’gowbo] N olha para o tabuleiro 

T: Ó: gl(prolongado)o 
T solicita que N olhe para ela, que exagera e 

lentifica a articulação 

N: Gl(prolongado)o N olha para T enquanto fala 

T: Gl(prolongado)o N vira seu rosto para o tabuleiro 

N: Gl(prolongado)o  

T: Isso! Muito bem!  
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B: 5 anos Aspectos multimodais 

T: Você sabe o que que é 

isso? 

Terapeuta mexe com as mãos no tabuleiro, 

que está sobre a mesa e olha para o paciente 

enquanto fala  

B: O… o país   

B encosta sua cabeça na mão direita, que está 

apoiada na mesa e olha para o jogo enquanto 

fala  

T: Ó: globo terrestre    
T solicita o olhar da criança e faz a articulação 

exagerada do fonema /l/ 

B:[‘gobo] [te’heste]   
B não olha para T, que mexe em um saco 

plástico contendo as peças do jogo 

T: Ó: gl(prolongado)o 
Terapeuta solicita que o paciente olhe para ela, 

que faz a articulação exagerada do fonema /l/ 

B: gl(prolongado)o  
B olha para a T enquanto fala 

T: /glo/  
Terapeuta abaixa seu tronco. Com as mãos 

pega a peça do jogo que caiu no chão 

B: /glo/  
Paciente mantém contato visual com a 

terapeuta 

T: Pronto. Vamos ver 

quem que vai começar 

T guarda peça do jogo na caixa 

Quadro 5. O olhar ligado à fala da terapeuta 

 

No diálogo em questão, T pergunta à B se ele conhecia uma peça (figura) do jogo, o globo. 

A criança responde: “O… o país”. Na sequência do diálogo, T solicita que B olhe para ela, 

enquanto esta diz: “Ó: globo terrestre”, exagerando na articulação de “glo”. Sem olhar para T, B 

retoma a fala dela ao dizer: “gobo te’heste” (para “globo terrestre”), de maneira que algumas 

omissões fonêmicas aparecem na fala da criança (omissão de /l/ em “glo” e de /ɾ/ em “tre”). Em 

seguida, T solicita o olhar da criança enquanto diz: “Ó: gl(prolongado)o”, alongando o /l/. Logo 

depois, B olha para T, enquanto repete a fala dela, imediatamente anterior a sua, mantendo o 

alongamento do /l/ em “glo”. Na sequência, T diz: “glo” e, depois disso, a criança também diz 

“glo”, enquanto olha para a fonoaudióloga.  

As duas cenas anteriores mostram que a fala e o olhar se manifestam juntos no diálogo. Ou 

mais do que isso, eles são indissociáveis e formam uma unidade. Sendo assim, torna-se possível 

interpretar a solicitação da fonoaudióloga para que a(s) criança(s) olhem para ela enquanto falam, 
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fornecendo pistas de como deve(m) articular certos fonemas e também como um pedido de 

correção das palavras que contém erros.  

A seguir, os Quadros 6 e 7 mostram as ocorrências de gestos ligados à fala da terapeuta. Em 

6, M e T estão jogando “Cara a cara” (ou seja, um jogo de tabuleiro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6. Uso de gestos ligados à fala da terapeuta 
 

M: 7 anos Aspectos multimodais 

T: Sou eu  

O seu tem bigode? 

T faz gesto de bigode com seus dedos da mão 

direita, abaixo de seu nariz e acima da sua 

boca em seu próprio rosto 

M: Não M não olha para a T 

T: A sua carta tem bigode? 
T faz gesto de bigode usando suas duas mãos 

ao mesmo tempo e M olha para a terapeuta 

M: Não, ão ão M olha para o jogo em cima da mesa 

T: Então eu vou abaixar os 

que têm bigode 

M olha para a T que abaixa algumas peças do 

jogo 

M: O [‘heu] [‘hem] bigode?  M olha para o jogo 

T: Ó: seu! T solicita que M olhe para ela 

M: Seu M olha para a T 

T: O seu tem M continua olhando para a T 

M: Tem M continua olhando para a T 

T: Bigode? M continua olhando para a T 

M:[bi’gohe]?  
M continua olhando para a T que abaixa a 

cabeça  

T: O meu tem bigode. Abaixa 

todos os que não têm bigode 

então. Só deixa em cima... 
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Dando sequência à brincadeira, T pergunta a M se era sua vez no jogo. A criança responde 

que não, mas pela gravação da sessão fonoaudiológica, verifica-se que era a vez dela. Ao 

perguntar a M se a peça do jogo que ele tinha virado (“cara” de pessoas humanas) tinha bigode, 

a fonoaudióloga, ao mesmo tempo faz o gesto representativo de um bigode, como se o estivesse 

desenhando com seus dedos em seu próprio rosto. M responde que não. A seguir, T reformula a 

pergunta dirigida a M e diz: “A sua carta tem bigode?”, ao mesmo tempo que faz o gesto de 

bigode em seu próprio rosto. Novamente, M responde que não e, na sequência, T diz que iria 

abaixar as peças (as “caras”) dos que não tinham bigode. A seguir, M dirige a pergunta “O “heu 

hem” bigode?” a T, que ao identificar as alterações fonêmicas na fala da criança, solicita que ele 

olhe para ela, enquanto diz: “Ó: seu!”, corrigindo-a. Mais adiante, no diálogo, a substituição de 

/d/ para /h/ reaparece em “bi’gohe” na fala da criança. 

A próxima cena, em que T e B estão sentados à mesa jogando “Cara a cara” (um jogo de 

tabuleiro) mostra algo bastante frequente nas sessões fonoaudiológicas. 

 

M: 7 anos Aspectos multimodais 

M: Não,  não, não, não, na, 

na, não 

M balança as suas mãos, dispostas em 

paralelo a seu corpo, ritmadamente, enquanto 

fala T eleva sua mão direita à lente direita 

dos seus óculos 

T: Ai! T coloca o dorso de sua mão em seu nariz 

M: ['hem] olho marrom T olha para as peças do jogo sobre a mesa 

T: Tem olho marrom? Ó: tem!  

T solicita que M olhe para ela, enquanto ela 

aponta para sua boca, com o indicador da sua 

mão direita 

M: Tem M olha para a T apontando para usa boca 

T: Tem olho marrom, Então tá 

bom, vai, é você 
 

Quadro 7. Uso de gestos ligados à fala da terapeuta 
 

No diálogo, M diz: “hem olho marrom” a T, ao se referir a uma peça do jogo em questão, em 

que se nota a substituição do fonema /t/ por /h/ na fala da criança. Em seguida, T responde 

lançando um pergunta a criança: “Tem olho marrom?”, acrescentando: “Ó: tem!”, enquanto 

solicita que M olhe para ela, que aponta para sua própria boca, com o dedo indicador de sua mão 

direita. Isso pode ser interpretado como uma solicitação para que a criança corrija sua própria 

fala, como foi visto pelas cenas mostradas nos Quadros 4 e 5, anteriormente. Em seguida, no 

diálogo, a criança diz: “tem”, conseguindo reformular sua própria fala, desta vez, sem a 

substituição fonêmica.  
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Como se vê, a multimodalidade se define como o uso concomitante de mais de um elemento 

interativo. A terapeuta e o paciente interagem mesclando a fala com o gesto no mesmo enunciado.  

Os Quadros 8 e 9, a seguir, mostram as alterações na qualidade vocal da terapeuta nos 

diálogos durante as sessões fonoaudiológicas. Na cena exposta no Quadro 8, T e S, sentados à 

mesa, um em frente ao outro, dão nome a um personagem (Xixi), escolhido pela própria criança 

ao construir uma história com miniaturas de personagens, frutas, árvores e vários outros objetos 

dispostos sobre a mesa. 

 

S: 5 anos Aspectos multimodais 

T: Quem que é esse daqui? É 

o Xixi  
S vira seu corpo e olha para trás  

S: É o [tʃi’tʃi] S olha para a T 

T: Xixi  

S: Dá aí o meu   

T: Ó: Xixi Xi  T solicita que S olhe para ela 

S: [ʒi’dʒi]  

T: /ʃ/ (prolongado) Faz 

barulho da chuva ó:  /ʃ/ 

(prolongado)  

T faz o som, aumentando gradativamente sua 

intensidade Faz o gesto de chuva, encurvando 

e mexendo suas mãos para baixo e para cima  

S:  /ʃ/ (prolongado) [dʒi’dʒi]  

T: /ʃ/ (prolongado) T faz o som com mais intensidade 

S: /ʃ/ (prolongado) [dʒi’dʒi]  

T: Xixi, vai lá Xixi. Ai, Xixi 

tá… tá tonto. Ai Xixi, cê tá 

caindo Ah! Ae, conseguiu! 

 

Quadro 8. Exemplos de qualidade vocal ligada à fala da terapeuta 

 

Na cena em questão, S diz “tʃi’tʃi” para “Xixi”, olhando para T, que no seu turno dialógico 

anterior disse: “Quem que é esse daqui? É o Xixi?”.  Na sequência no diálogo, T diz: “Xixi”, após 
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o erro aparecer na fala anterior de S e acrescenta: “Dá aí o meu”. Em seguida, diz: “Ó: Xixi Xi”, 

ao mesmo tempo que solicita que a criança olhe para ela. A seguir, S diz: “ʒi’dʒi”. Em resposta, 

T protruí seus lábios em círculo ao fazer o alongamento do fonema /ʃ/, aumentando 

gradativamente a intensidade de sua voz. Além disso, T faz o gesto de chuva com sua própria 

mão, tentando relacionar o som do fonema /ʃ/ ao barulho da chuva, aumentando a intensidade de 

sua voz. Na sequência, S diz: “dʒi’dʒi”, de maneira que a substituição do fonema permanece na 

fala da criança. Em seguida, a fonoaudióloga novamente fala: /ʃ/, prolongando-o e aumentando 

ainda mais a intensidade de sua voz. Porém, S diz: “dʒi’dʒi”, ou seja, mantendo a substituição de 

/ʃ/ por /dʒ/ em Xixi. No final do enunciado, T dá prosseguimento à história que está construindo 

com a criança, ao dizer “Xixi, vai lá Xixi. Ai, Xixi tá… tá tonto. Ai Xixi, cê tá caindo. Ah! Ae, 

conseguiu!”, na medida em que deslocava a peça do personagem Xixi escalando uma árvore (que 

era um brinquedo), disposta sobre a mesa. 

A última cena, relacionada no Quadro 9, a seguir, mostra o aumento de intensidade na voz 

da terapeuta no diálogo com B, enquanto jogavam “Cara a cara”. 

 

B: 5 anos Aspectos multimodais 

B: [‘Ԑa] tem toca, toca, toca, toca 

[‘hosa]? 
 

T: To/touca rox(prolongado)a? T prolonga o fonema ao dizer a palavra “roxa" 

B: [ho’sa]  

T: Ó o biquinho ó: “/ʃa/” 
T solicita o olhar da criança, aponta para a 

boca e aumenta intensidade ao prolongar o /ʃ/ 

B: /ʃ/ (prolongado)o B olha para T 

T: /ʃ/a! Muito bem. Tem touca 

roxa, ela tem... já descobriu quem 

que é? 

 

B: Sei  

Quadro 9. Exemplos de qualidade vocal ligada à fala da terapeuta 

 

No início do diálogo, B pergunta a T: “Ԑa tem toca, toca, toca, toca hosa.? Em resposta, T 

diz: “To/touca rox(prolongado)a?”, prologando o fonema /ʃ/. Em seguida, a criança diz “ho’sa”, 

de forma que a substituição de /ʃ/ por /s/ se mantém na fala de B. Na sequência, T pede a criança 

que esta faça um arredondamento dos lábios ao dizer: “Ó, o biquinho ó: “/ʃa/””, ao mesmo tempo 

que solicita que B olhe para ela que aponta para sua boca e aumenta a intensidade da sua voz ao 

prolongar o /ʃ/. A seguir, a criança diz: /ʃ/(prolongado)o, alongando o fonema fricativo, olhando 

para a T. Ao final do enunciado, T diz: “/ʃ/a! Muito bem. Tem touca roxa, ela tem... já descobriu 

quem que é?”. E, a criança diz: “sei”, em reposta a T. 
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A cena registrada no Quadro 9, é útil para mostrar que as instâncias multimodais podem 

ocorrer simultaneamente no diálogo, como componentes indissociáveis.  

Nesta pequena amostra de dados, ao longo desta seção, foi possível verificar que o olhar, os 

gestos e as alterações da qualidade vocal manifestas nos enunciados da terapeuta desempenham 

papel fundamental na interação com cada paciente. As instâncias multimodais são gradativamente 

organizadas umas com as outras, desenvolvendo um papel sincrônico e fundamental no processo 

terapêutico fonoaudiológico.  

 

 

 

5  ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Segundo Morgenstern (2014), o ser humano, com todas as suas habilidades representa-

cionais, combinam modalidades para compartilhar significados, para se referir ao presente e 

entidades e eventos ausentes, para expressar suas intenções, seus desejos e seus sentimentos 

internos. Na Fonoaudiologia brasileira, raros são os estudos que trazem como tema as instâncias 

multimodais no diálogo que se estabelece entre terapeuta e paciente, ou mesmo, que levam em 

conta a influência delas no processo terapêutico. Exceções a este cenário são os trabalhos 

desenvolvidos no laboratório LAFE (da Universidade Federal da Paraíba sob a coordenação da 

pesquisadora Marianne Cavalcante) relacionados: a) aos atrasos de fala, de Lima e Cavalcante 

(2015), b) a síndrome de Down, de Lima (2016). Nóbrega (2017), Melo, Lima e Ávila-Nóbrega 

(2019) e, c) ao autismo, de Barros e Fonte (2016). Para Cunha e Maldonade (2019), a interação 

pode ser mais de perto analisada e favorecida por meio da multimodalidade, pois se ampliam as 

possibilidades de entendimento de como se estabelece a relação da criança com a língua(gem). 

Voltando-se aos resultados desta pesquisa, tendo em vista o processo terapêutico 

desenvolvido com cada uma das crianças e as instâncias multimodais analisadas, o Quadro 10, a 

seguir, resume a evolução alcançada após as 16 semanas de atendimentos fonoaudiológicos.  

 

Nome fictício Idade Após 16 semanas 

Bruno (B) 5 anos 

Mantém dificuldade em ouvir o erro na sua fala; 

Não conseguiu fazer autocorreção em sua fala; 

Eliminou as omissões sistemáticas dos fonemas: /ɾ/, /h/ e /l/, 

conseguindo produzir tais fonemas após solicitações de correção; 

Não apresentou mais substituição sistemática de /z/ por /s/ 

Noah (N) 7 anos 

Conseguiu fazer autocorreção em sua fala; 

Diminuiu os movimentos preparatórios e da articulação exagerada 

durante a produção do fonema /ɾ/; 

Produziu adequadamente os fonemas:  /l/, /ɾ/, /h/, /ᶴ/, /s/, /ʎ/ 

Samuel (S) 5 anos Conseguiu melhorar o contato visual com a terapeuta, sendo ainda 

necessário chamar sua atenção para isso; 



 
282 

 

Quadro 10. Evolução alcançada após os atendimentos fonoaudiológicos 

 

As crianças B, N e M apresentaram maior tempo de contato visual com a terapeuta e, 

consequentemente obtiveram melhores evoluções, adequando a produção dos fonemas. S, que 

tinha mais dificuldade em estabelecer contato visual com a fonoaudióloga, não conseguiu evoluir 

tanto, permanecendo com muitas alterações assistemáticas dos fonemas na fala. Ele só conseguia 

adequar os fonemas alterados, após as solicitações de correção feitas pela terapeuta. Ainda assim, 

ela tinha sempre que solicitar que ele a olhasse.  

A partir da análise dos dados, foi possível verificar que dirigir o olhar para a terapeuta permite 

com que o paciente não só fique atento ao erro em sua fala, como também na articulação do 

fonema, muitas vezes, dito de forma exagerada pela fonoaudióloga. Desta forma, observou-se seu 

papel fundamental para a terapia, quando se visa eliminar as alterações fonêmicas na fala de 

crianças submetidas ao atendimento fonoaudiológico . 

O olhar, segundo Belini e Fernandes (2007), não é simplesmente algo ligado à visão. Ele 

exerce função psíquica no diálogo olho a olho, apoiando a comunicação e constituindo a relação 

com o outro. O olhar para a terapeuta direciona a criança numa posição do diálogo, que a permite 

reconhecer a diferença em sua fala e a do outro, sendo importante este processo para que o 

paciente tenha oportunidade de se colocar nesta posição de escuta para a sua própria fala, o que 

favorece as suas reformulações. 

Capone e McGregor (2004) afirmam que, na interação com a criança, o gesto pode ser 

explorado para promover uma variedade de objetivos de intervenção através da linguagem. Pode 

ser útil, por exemplo, para identificar o alvo ou mostrar um objeto antes de falar. Nos exemplos 

analisados, a solicitação do direcionamento do olhar ocorreu com muita frequência durante as 

sessões de atendimento. Na maioria das vezes, acontecia em conjunto com o gesto de apontar para 

a boca, realizado pela terapeuta e a articulação exagerada do fonema na fala dela De modo 

semelhante, a pesquisa de Ronkainen (2011) mostra que o estilo multimodal do fonoaudiólogo 

auxiliou muito no aprimoramento das habilidades de escuta e fala de crianças com implante 

coclear. Dessa forma, nas terapias fonoaudiológicas, a exploração das instâncias multimodais pelo 

profissional parece ser fundamental para que suas práticas clínicas sejam bem sucedidas. Essas 

instâncias multimodais trabalham em conjunto no diálogo, compondo o funcionamento 

linguístico-cognitivo. 

Em relação à qualidade vocal, houve um predomínio da alteração de pitch (do basal para o 

agudo) e loudness (intensidade aumentada) na fala da terapeuta. Cabe salientar que o contrário 

aconteceu na fala das crianças, embora não tenha sido o objetivo deste artigo analisar as instâncias 

Mantém o olhar para a terapeuta durante episódios de correção; 

A fala acelerada ainda é frequente; 

Não faz autocorreções na fala;  

Consegue adequar os fonemas apenas em episódios de correção 

Matheus (M) 7 anos 

Mantém mais tempo de contato visual com a terapeuta; 

Aumentou a intensidade vocal, comparando-se ao início dos 

atendimentos; 

 

Começou fazer autocorreções na fala 
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multimodais ligadas à fala delas. Foram observadas as alterações de pitch (do basal para o grave) 

e loudness (intensidade reduzida), principalmente quando o erro, apesar de identificado por elas, 

não conseguia ser corrigido. 

O pequeno conjunto de dados trazidos para discussão mostrou que a identificação e análise 

das instâncias multimodais mobilizadas pela terapeuta podem contribuir para o processo 

terapêutico fonoaudiológico. Esses achados parecem não só reafirmar que a fala co-atua com o 

olhar e gestos, mas também apontam que há consequências disso para o processo terapêutico. 

Porém, para que esses resultados iniciais possam ser sustentados, torna-se necessário ampliar a 

revisão bibliográfica, discutindo-os com os de outros estudos, assim como expandir a amostra de 

dados. 

Ao finalizar, cabe fazer uma distinção em relação à tendência pedagógica da fonoaudióloga 

nesta pesquisa e a adotada pela Fonoaudiologia Tradicional, que propõe procedimentos de 

repetição de fonemas e palavras para sanar as alterações fonêmicas que aparecem na fala de 

crianças submetidas ao atendimento fonoaudiológico. Na pesquisa desenvolvida aqui, a repetição 

da fala da terapeuta se manifestou muitas vezes nas falas das crianças em atendimento 

fonoaudiológico. Só que elas não aconteciam puramente como exercícios de treino de língua. Ao 

contrário, estavam inseridas naturalmente nos diálogos desenvolvidos entre terapeuta e paciente, 

também sujeitas à imprevisibilidade, que caracteriza a maior parte das interações humanas. Além 

disso, ao assumir os pressupostos interacionistas, já se sabe que não é o simples ato de repetir a 

fala do terapeuta (ou seus fragmentos), que garante o aparecimento da forma correta na fala da 

criança. Logo, considera-se que, a repetição da fala “correta” da terapeuta pela criança, pode ser 

uma mola que a impulsiona para uma mudança de posição no processo de aquisição de linguagem, 

conforme apontam Ramos e Maldonade (2021). Entretanto, o que não se pode garantir é que a 

repetição da fala correta da terapeuta pela criança possa ser vista como um aprendizado da criança 

e nem que a forma repetida permaneça estável para sempre no repertório da criança.  
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