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Rééducation Orthophonique é um periódico com volu-
mes temáticos e o artigo em análise foi publicado num volu-
me cujo tema é a deglutição disfuncional, e vem corroborar
com vários estudos recentes sobre o conceito psicanalítico
de oralidade, que agrega as dimensões orgânica e simbólica.

A autora, Catherine Thibault, fonoaudióloga e psicólo-
ga, faz parte da equipe do serviço de estomatologia e cirur-
gia maxilo-facial do Hospital Necker-Enfants Malades em
Paris, renomado hospital francês que vem desenvolvendo tra-
balhos nesta perspectiva.

Aqui a língua é considerada, nas palavras da autora, como
órgão chave das oralidades - alimentar e verbal - considera-
das como indissociáveis do prazer oral em que se assenta o
desenvolvimento neurológico e psíquico da criança.

A premissa da qual parte a autora é a de que a oralidade
é constituída pelo conjunto de fenômenos psíquicos, bioló-
gicos e funcionais que asseguram a evolução do comporta-
mento oral da criança; no que tange às funções do sistema
estomatognático e à linguagem oral.

O artigo estrutura-se da seguinte forma: trata da oralidade
fetal como fundadora do sujeito para, em seguida, abordar
as funções pertencentes à oralidade e à esfera orofacial como
representantes do entrecruzamento anatômico da palavra e
do alimento. Daí emerge a idéia da língua como órgão cha-
ve das oralidades.

Quanto ao desenvolvimento fetal, a autora destaca que as
primeiras manifestações da oralidade nessa fase são obser-
vadas no decorrer do terceiro mês de gestação: com a forma-
ção do palato e o rebaixamento da língua (fenômenos típicos
dessa etapa embriológica), a mão toca os lábios, a boca se
abre e a língua projeta-se para tocar a mão.

Em torno da décima semana, os primeiros movimentos
ântero-posteriores de sucção aparecem, para que possa ocor-
rer a deglutição (entre a 12ª e a 15ª semanas).

A esfera orofacial é considerada como alicerce das fun-
ções essenciais à sobrevivência, tais como: a respiração, a
nutrição (deglutição, mastigação), a relacional e a de expres-
são (mímica e fonação).

Estes processos, envolvidos nas dimensões do prazer e
do desprazer infantil, participam da constituição e do desen-
volvimento do psiquismo desde a fase fetal.

Com relação à oralidade alimentar e verbal, a autora cha-
ma a atenção para a relação de intimidade que ambas esta-
belecem entre si, no processo de constituição subjetiva. Nes-
ta perspectiva, é preciso sublinhar que, após o nascimento, a
região oral é lugar do primeiro prazer (na amamentação),
assim como da primeira expressão de si (o choro).

Vale notar a importância dos diferentes ritmos que se or-
ganizam em torno da boca; a alternância saciedade/fome, as
repetidas sensações de prazer/desprazer, os movimentos de
sucção, entre outros. Esses diferentes ritmos, assim como os
maternos, ajudam o bebê a construir sua própria estrutura rít-
mica e temporal e marcam a constituição da personalidade.

Nessa linha de raciocínio, a autora vai construindo seu
argumento, inclusive com base em estudos neurológicos, para
re-afirmar que a língua é o órgão chave das oralidades. Se-
gundo ela, nos primeiros momentos do desenvolvimento da
oralidade, a língua pode investir livremente em todo o espa-
ço da boca, já que há a predomínio do reflexo de sucção/
deglutição.

Na seqüência, com o desenvolvimento concomitante e
progressivo das oralidades (alimentar e verbal), a língua muda
radicalmente de estratégia: com a maturação neurológica, o
reflexo de sucção dá progressivamente lugar à um novo ges-
to no campo gnosopráxico: a língua pode agora “aprender” a
comer e a falar.

No decorrer do segundo ano de vida, a mastigação evi-
dencia-se, permitindo que a criança construa a oralidade ali-
mentar; descobrindo novos sabores, texturas, cores e modos
de apreensão dos alimentos, ao mesmo tempo em que desen-
volve a oralidade verbal – oral.

Nessa perspectiva, a autora conclui afirmando que a lín-
gua vai gerir o espaço oral com o refinamento gnoso-práxico
que ocorre pela mastigação dos alimentos e pela articulação
dos fonemas.

Estudos como este destacam a importância de conside-
rarmos a região oral de nossos pacientes na interface entre
linguagem, corpo e psiquismo. Apontam ainda para a estrei-
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ta relação que existe entre o comer e o falar. Tal co-ocorrên-
cia, evidenciada pelo trabalho em análise, gera efeitos no
aprimoramento do método clínico terapêutico fonoaudioló-
gico, no que diz respeito a procedimentos de avaliação e

terapia, numa abordagem bio-psíquica dos problemas de ali-
mentação e de linguagem.

Tal perspectiva teórico-metodológica explicita-se também
em trabalhos recentes de fonoaudiólogos brasileiros(1-4).

REFERÊNCIAS

1. Ferraz AO. E Quando o paciente não quer comer? Um estudo sobre as
queixas alimentares de crianças com distúrbios do apetite [tese]. São
Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 2006.

2. Machado FP. Problemas de linguagem oral e de alimentação: co-
ocorrências na clínica fonoaudiológica [tese]. São Paulo: Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo; 2007.

3. Magalhães LA. O atendimento fonoaudiológico nas disfagias: do corpo-
objeto ao corpo dos afetos [tese]. São Paulo: Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo; 2007.

4. Palladino RRR, Souza LAP, Cunha MC. Transtornos de linguagem e
transtornos alimentares em crianças. Psicanal Univ. 2004;21:95-108.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


