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RESUMO 

 

 
A fluência refere-se ao fluxo contínuo e suave de produção de fala, porém, 

quando ocorre a ruptura deste fluxo de fala têm-se o que chamamos de disfluências 
(alterações da fluência), que variam em maior ou menor grau, dependendo do dia, da 
emoção envolvida e do domínio sobre o tema da conversação. O que diferencia uma 
disfluência comum de todos os falantes de uma disfluência gaga é a quantidade de 
rupturas da fala e a capacidade individual para a pronta recuperação do equilíbrio 
entre os dois processamentos. Geralmente, percebe-se que um indivíduo apresenta 
a gagueira (disfluência) já na infância, sendo assim é imprescindível que esta criança 
realize tratamento fonoaudiológico, de modo que há diversas abordagens terapêuticas 
e programas fonoadiológicos para este tratamento, porém, independentemente de 
qual programa ou abordagem terapêutica o fonoaudiólogo optar, se os pais não forem 
bem orientados e engajados pelo terapeuta para participarem ativamente do processo 
de intervenção, o progresso deste provavelmente será mais lentificado e 
desmotivador. O objetivo deste trabalho foi elaborar, implementar e analisar dois 
programas voltados para crianças disfluentes, sendo um programa de intervenção 
para as crianças e outro programa de intervenção para o fonoaudiólogo  aplicar com 
os pais. Os participantes da pesquisa foram seis pais de seis crianças disfluentes, 
com faixa etária de 2 anos e 11 meses a 6 anos e 11 meses, com disponibilidade de 
participar tanto os pais (grupo de pais) quanto às crianças (terapia fonoaudiológica) 
do programa completo que foi realizado durante 10 sessões com frequência semanal 
e duração de 50 minutos cada sessão. Ressalta-se que o programa de pais e crianças 
foram correlacionados. Foram aplicados protocolos e avaliações pré e pós-
intervenção do programa supracitado, de modo que estes dados foram analisados por 
meio de uma análise estatística comparativa, utilizando-se os testes de Wilcoxon, 
Mcnemar e NVivo. Nos resultados foi possível observar que, quando comparadas as 
avaliações pré e pós-intervenção do grupo de pais, houve melhora estatisticamente 
significante nas características do temperamento que os pais percebiam em seus 
filhos. Em relação às crianças foi observado que houve uma melhora no grau de 
severidade da gagueira; em relação ao perfil da fluência ocorreu uma diminuição 
significativa das disfluências gagas e, quando comparados os sentimentos das 
crianças em relação à sua fala na pós-intervenção, os sentimentos negativos que na 
pré-intervenção foram elencados numa maior frequência apareceram numa 
frequência menor de palavras na pós-intervenção. Portanto, o estudo propôs o uso de 
um programa que permitisse uma intervenção concomitante na área de fluência de 
pais e filhos, além de propor o uso de protocolos e questionários que podem ser 
utilizados como instrumentos para a avaliação e intervenção na área da fluência. Além 
disso, mostrou a importância da participação dos pais durante o processo interventivo 
de seus filhos, permitindo que participem ativamente da intervenção fonoaudiológica, 
compreendam a gagueira e se instrumentalizem sobre quais atividades podem 
realizar no ambiente doméstico de forma a promover a melhora da fluência de seus 
filhos. 
 
Palavras-chave: Gagueira. Pais. Família. Criança. Fonoaudiologia. 

 



 



 

ABSTRACT 

 

 
Proposal of a speech-language intervention program for children with 

dysfluency: a practical guide for speech therapists and parents 

 

Fluency refers to the continuous and smooth flow of speech production, but 
when the speech flow ruptures we have what we call disfluencies (changes in fluency), 
which vary to a greater or lesser degree depending on the day , The emotion involved 
and the mastery over the subject of the conversation. What differentiates a common 
disfluency from all speakers of a gaga dysfluency is the amount of speech disruption 
and the individual capacity for the prompt recovery of balance between the two 
processes. It is generally perceived that an individual presents with stuttering 
(dysfluency) already in childhood, so it is imperative that this child perform speech-
language therapy, so that there are several therapeutic approaches and 
phonoadiological programs for this treatment, however, regardless of which program or 
Therapeutic approach the speech-language pathologist will choose, if the parents are 
not well oriented and engaged by the therapist to participate actively in the intervention 
process, the progress of the intervention will probably be slower and demotivating. The 
objective of this work was to elaborate, implement and analyze two programs aimed at 
children with disfluentes, being an intervention program for the children and another 
intervention program for the phonoaudiologist to apply with the parents. The participants 
of the study were six parents of six disfluentes children, ranging in age from 2 years and 
11 months to 6 years and 11 months, with the participation of both the parents (parents 
group) and the children (speech therapy) of the complete program Which was performed 
during 10 sessions with weekly frequency and duration of 50 minutes each session. It is 
noteworthy that the program of parents and children were correlated. Pre- and post-
intervention protocols and evaluations of the aforementioned program were applied, so 
that these data were analyzed through a comparative statistical analysis, using the 
Wilcoxon, Mcnemar and NVivo tests. In the results it was possible to observe that, when 
comparing the pre- and post-intervention evaluations of the parents group, there was a 
statistically significant improvement in the temperament characteristics that the parents 
perceived in their children. Regarding the children, it was observed that there was an 
improvement in the severity degree of stuttering; In relation to the fluency profile, there 
was a significant decrease in gut disfluencies, and when the children's feelings were 
compared with their speech in the postintervention, the negative feelings that in the 
preintervention were listed at a higher frequency appeared at a lower frequency of words 
In post-intervention. Therefore, the study proposed the use of a program that allows a 
concomitant intervention in the area of fluency of parents and children, besides 
proposing the use of protocols and questionnaires that can be used as instruments for 
evaluation and intervention in the area of fluency. In addition, he showed the importance 
of parental participation during the intervention process of their children, allowing them 
to participate actively in speech therapy intervention, understand stuttering and to 
instrumentalize what activities they can perform in the home environment in order to 
promote the improvement of their children's fluency. children. 
 
Keywords: Stuttering. Parent. Family. Child. Speech Therapy. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A disfluência é uma caracterização da gagueira e atinge milhões de pessoas 

no mundo, afetando crianças e adultos, sendo a maioria do gênero masculino. É 

definida como uma alteração na fluência da fala, na qual ocorrem rupturas no fluxo da 

fala, de características involuntárias e das quais o indivíduo não consegue ter uma 

pronta recuperação. 

Há dois tipos de rupturas no fluxo de fala: as consideradas comuns ou não-

gagas, que podem estar presentes na fala de qualquer pessoa, uma vez que nenhum 

indivíduo é fluente o tempo todo em seu discurso. Há também as rupturas no fluxo de 

fala que são atípicas, denominadas disfluências gagas e que estão presentes 

essencialmente na fala de um indivíduo considerado não-fluente, gago ou – como 

denominado neste trabalho – disfluente.  

A questão da nomenclatura a ser adotada depende do referencial teórico de 

que parte do profissional que está trabalhando com a fala deste indivíduo. É certo que 

a gagueira – enquanto uma alteração da fala – possui características 

multidimensionais e multifatoriais, de modo que o seu tratamento acaba remetendo a 

várias abordagens de intervenção. 

Dessa maneira, ao mesmo tempo em que existem várias abordagens de 

intervenção (psicolinguística, neurolinguística/motora, contextualizada ou 

fenomenológica) e linhas de raciocínio para a gagueira, seus programas interventivos 

são escassos, principalmente programas de intervenções infantis que englobem os 

aspectos familiares, sociais e escolares que a gagueira pode desencadear. 

Sabe-se que programas de intervenção infantil sem o engajamento dos pais, 

familiares e escola não apresentam na maioria dos casos um prognóstico favorável, 

uma vez que os pais são os agentes facilitadores e ativos no processo interventivo da 

criança.  

Os pais precisam fazer parte do programa interventivo do filho e precisam 

ser orientandos pelo fonoaudiólogo responsável, pois estes – na maioria das vezes 

– acabam por lidar inadequadamente com as disfluências dos filhos por julgarem que 

suas ações podem estar auxiliando a criança a apresentar menos disfluências e, pelo 
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contrário, acabam inibindo mais ainda o filho em situações comunicativas ou até 

mesmo aumentando a sua disfluência.  

Uma vez que, principalmente em casos de crianças disfluentes, a influência 

ambiental (familiar) em relação à fala da criança interfere demasiadamente na 

desenvoltura da mesma, os pais precisam ser orientados quanto ao nível de 

exposição da criança, estratégias de como intervir com o filho para melhorar suas 

habilidades comunicativas, auxiliar a criança a aumentar os seus períodos de 

fluências e encorajar a criança em relação à interação social e ambiente escolar. 

O envolvimento dos pais permite com que eles possam adquirir um maior 

conhecimento a respeito da disfluência da criança, assim como potencializar a 

intervenção fonoaudiológica.  

Uma das formas de realizar este engajamento dos pais é por meio da 

formação do grupo de pais. O grupo de pais permite que troquem vivências, medos, 

experiências e sentimentos, tornando-se assim um reforçador no processo 

interventivo. Além disso, o grupo de pais torna-se um complemento à intervenção 

fonoaudiológica, promovendo um melhor emponderamento familiar e terapêutico, 

ocasionando uma melhora de autoestima, pois ocasiona a identificação de um pai com 

outro. Portanto, um programa de intervenção fonoaudiológica infantil com crianças 

disfluentes, precisa focar não somente na criança em si, mas sim naqueles que a 

rodeiam e são agentes ativos no seu processo de intervenção: os pais, que por sua 

vez, engajarão os familiares, amigos e a escola, promovendo assim uma intervenção 

fonoaudiológica que engloba todos os ambientes da criança, passando de uma 

intervenção em campo fechado, para um campo aberto.  

 



 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  ALTERAÇÕES DA FLUÊNCIA  

 

A fluência refere-se ao fluxo contínuo e suave de produção de fala, que 

depende da integração harmônica entre o processamento auditivo, a linguagem e a 

fala, bem como dos processamentos dos centros de controle das emoções e da 

memória, sendo o produto de uma programação cerebral complexa, da experiência, 

da visão de mundo e da imagem pessoal (ANDRADE, 2000; SASSI; CAMPANATI-

OSTIZ; ANDRADE, 2001; CARVALHO et al., 2013).  

A fluência também é considerada uma habilidade linguística, ou seja, uma 

capacidade adquirida com a prática do uso da língua em diferentes contextos de fala, 

o que promove o desenvolvimento de mecanismos automáticos de processamento, 

sem desconsiderar que quebras e interrupções são constituintes da fluência 

(OLIVEIRA et al., 2007; DIAS; ALVES; VANDENBERGHE, 2014).  

Para que ocorra o desenvolvimento desta habilidade há a necessidade de 

tempo para que seja adquirida, aprimorada, além de ser preciso o desenvolvimento 

dos mecanismos de processamentos automáticos e pouco conscientes, uma vez que 

quanto maior a fluência, menor atenção necessária para falar (LUTERMAN, 2006). 

Além disso, a fluência é o aspecto da produção da fala que se refere à 

continuidade, suavidade, velocidade e/ou esforço com as quais as unidades da 

linguagem (fonológica, lexical, morfológica e/ou sintática) são expressas (ASHA, 

1999). 

O padrão de fluência está relacionado a duas operações cerebrais que se 

relacionam: uma que controla a produção dos sons da fala e outra que controla a 

produção das sílabas, nas quais os sons da fala devem ser inseridos, caso alguma 

dessas operações estiver defasada em relação a outra, o fluxo da fala será 

temporariamente rompido (ANDRADE, 1997; OLIVEIRA; PEREIRA, 2014).  

Quando ocorre a ruptura no fluxo de fala têm-se as disfluências (alterações 

da fluência), que variam em maior ou menor grau, dependendo do dia, da emoção 

envolvida e do domínio sobre o tema da conversação. O que diferencia uma 
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disfluência comum de todos os falantes e uma disfluência gaga é a quantidade de 

rupturas da fala e a capacidade individual para a pronta recuperação do equilíbrio 

entre os dois processamentos (ANDRADE, 2000). 

Além das disfluências comuns, há as interrupções na fala que são as 

disfluências atípicas ou gagas, que são comportamentos descritos como 

característicos de indivíduos com gagueira. A gagueira é um distúrbio da fluência 

caracterizada pelas interrupções no fluxo da fala do indivíduo, impossibilitando, em 

alguns momentos, a produção da fala contínua, suave e sem esforço (OLIVEIRA et 

al., 2010). 

O conhecimento da tipologia dessas disfluências é importante para 

caracterizar as rupturas na fala, identificando-as como comuns ou gagas, o que 

contribuirá para a realização do diagnóstico (WITTKE-THOMPSON et al., 2007). 

Sendo assim, a gagueira destaca-se como uma alteração da fluência que se 

manifesta por rupturas involuntárias no fluxo do discurso, caracterizada por repetições 

de sons e sílabas, prolongamentos de sons, bloqueios (posições pré-articulatórias ou 

articulatórias fixas), pausas extensas, intrusões nas palavras (sons ou segmentos 

fonológicos não pertinentes (ANDRADE, 2009; ARCURI et al., 2009).  

Sendo que essas alterações ocasionam a diminuição da velocidade da fala 

provocando um grau de rompimento não compatível à idade do falante (ANDRADE, 

2009; ARCURI et al., 2009).  

 

 

2.2  EPIDEMIOLOGIA E ETIOLOGIA DA DISFLUÊNCIA 

 

A gagueira atinge cerca de 70 milhões de pessoas no mundo, representando 

cerca de 1% da população infantil e ter maior prevalência no gênero masculino 

(JAKUBOVICZ; BASBAUM, 2012; YAIRI; AMBROSE, 2013).  

A gagueira é caracterizada por perturbações na fluência normal e no padrão 

temporal da fala inapropriadas para a idade e para as habilidades linguísticas do 

indivíduo persistentes e caracterizadas por ocorrências frequentes e marcantes 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 
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No que se refere às manifestações clínicas da gagueira, nos estágios iniciais 

podem ocorrer períodos de remissão parcial, conferindo à gagueira infantil um caráter 

intermitente. Além disso, sabe-se da existência da recuperação espontânea (na maior 

parte dos casos), quando isso não acontece, há a possibilidade de ocorrer o 

agravamento do quadro de gagueira, enquanto na disfluência comum detecta-se, em 

geral, uma progressiva aquisição de maior fluência (MERÇON; NEMR, 2007). 

Giorgetti, Oliveira e Giacheti (2015) investigaram o perfil comportamental e de 

competências sociais de indivíduos com gagueira e compararam com indivíduos sem 

gagueira, a partir da opinião de seus pais. Participaram 64 indivíduos, de 6 a 18 anos 

de idade, de ambos os gêneros, divididos em dois grupos: grupo experimental (GE), 

composto por 32 indivíduos com gagueira desenvolvimental persistente, e grupo 

controle (GC), composto por 32 indivíduos sem gagueira. Foi realizada uma avaliação 

da fluência, instrumento de severidade da gagueira e o inventário comportamental 

Child Behavior Checklist (CBCL). Foi possível observar que a comparação intergrupos 

mostrou diferença no perfil comportamental, no que se refere ao escore total e aos 

problemas internalizantes e externalizantes, no perfil social, no que tange ao escore 

total e à escala de atividades. Não houve diferenças estatísticas nas escalas entre a 

gagueira leve, moderada e severa. Já no que se refere, a opinião dos pais, os filhos 

com gagueira apresentam comportamento e competência social peculiar, com maior 

tendência a manifestar alterações nessa área, em comparação com os filhos fluentes, 

sendo que os sentimentos mais listados pelos pais foram: medo, nervosismo/tensão, 

culpa, ansiedade, perfeccionismo.  

Além disso, uma importante diferença qualitativa quanto ao aspecto clínico é 

o tipo de unidade linguística na qual as disfluências ocorrem: fones e sílabas na 

gagueira infantil, enquanto na disfluência comum trata-se da palavra inteira, sintagma 

e/ ou sentença principalmente (BOONE; PLANTE, 2004; BARBOSA; CHIARI, 2005; 

MERÇON; NEMR, 2007). 

Na prática clínica os principais tipos de disfluências comuns são: repetições 

de palavras inteiras, de sentenças e/ou de sintagmas, revisões de palavras, palavras 

não terminadas, pausas silenciosas hesitativas e pausas preenchidas. Na gagueira 

infantil, as rupturas na fala são involuntárias, enquanto nas disfluências comuns, ainda 

que a criança tenha pouco controle sobre as disfluências, há um certo grau de 

deliberação (ZACKIEWICZ; ANDRADE, 2000). 
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A gagueira, também é considerada multidimensional devido as suas 

características observáveis na fala, concomitantes físicos, atividades fisiológicas, 

reações emocionais, processos cognitivos e dinâmicas sociais envolvidas (YAIRI; 

SEERY, 2015). 

Sendo assim, fatores biológicos, psicológicos e sociais interagem de uma 

forma complexa na gagueira, e vale destacar que a interação familiar é apenas um 

dos aspectos envolvidos nesta tríade. Portanto, gagueira é uma desordem de aspecto 

multidimensional, na qual inúmeros fatores podem interferir no desenvolvimento da 

fluência infantil, como o histórico mórbido pré-peri-pós-natal, o histórico familial, o fator 

ambiental, as capacidades linguísticas e cognitivas da criança (OLIVEIRA et al., 

2010). 

Dessa forma, a gagueira é considerada um aspecto multifatorial, na qual 

reflete um desequilíbrio entre as demandas ambiental e social e a capacidade da 

criança (MANNING, 2000; OLIVEIRA et al., 2010). 

A intervenção fonoaudiológica é imprescindível nos casos dos indivíduos com 

alteração da fluência, uma vez o objetivo desta intervenção é a promoção da fluência 

e a redução na quantidade de disfluências, propiciando um maior fluxo de informação 

e uma fala mais rápida, visando uma fala mais natural possível, que soe normal, tanto 

para o falante como para o ouvinte (OLIVEIRA; PEREIRA, 2014). 

 Devido à dificuldade de especificar a etiologia da gagueira, há varias 

abordagens de intervenção fonoaudiológica, nas quais as mais utilizadas são 

abordagem psicolinguística da fluência, abordagem neurolinguística e motora da 

gagueira, abordagem na vertente contextualizada – análise de discurso e abordagem 

fenomenológica da gagueira (SILVA; FERREIRA, 2013). 

A abordagem psicolinguística da fluência considera a gagueira como 

alteração no processamento linguístico e execução motora da fala, decorrentes do 

atraso ou lentificação em qualquer das etapas da cadeia da fala (MORAES; NEMR, 

2007). 

No que se refere à abordagem neurolinguística e motora da gagueira, esta 

considera a gagueira multidimensional e a presença de um déficit do processamento 

cortical. Nesta abordagem, além das rupturas características no fluxo da fala, também 

é considerada a experiência do indivíduo frente suas reações nas diversas situações 
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enfrentadas, assim como sua participação nas atividades de vida diária e o impacto 

gerado em sua qualidade de vida (SILVA; FERREIRA, 2013).  

A abordagem da vertente contextualizada propõe que a ocorrência da 

gagueira está relacionada ao contexto psicológico, afetivo, cognitivo em que o 

indivíduo se encontra no momento em que produz o fluxo de fala, aparecendo de 

modo imprevisível por motivos que competem à subjetividade do mesmo, não se 

relacionando somente com a gagueira, e sim com o aspecto subjetivo, a imagem que 

o mesmo possui sobre si diante da gagueira (FRIEDMAN, 2003).  

A abordagem fenomenológica da fluência não apresenta uma definição para 

a gagueira, ela acredita que cada indivíduo apresenta uma descrição particular para 

a materialização e manifestação da mesma (MEIRA, 2004; MORAES; NEMR, 2007).  

São diversas as abordagens utilizadas para o tratamento da gagueira devido 

à sua etiologia controversa cabe ao fonoaudiólogo elencar quais abordagens e 

aspectos destas se enquadram no seu paciente e utilizá-las durante o processo 

interventivo (SILVA; FERREIRA, 2013). 

 

 

2.3  RECUPERAÇÃO ESPONTÂNEA DA GAGUEIRA 

 

Os primeiros sinais da gagueira ocorre de 2 a 5 anos, e que em 80% dos 

casos ocorre a recuperação espontânea da gagueira após o início desta. Porém, em 

20% das crianças a gagueira persiste (YAIRI; AMBROSE, 2005; OLIVEIRA et al., 

2012).  

A diferenciação das crianças que apresentarão a pronta recuperação da 

gagueira, daquelas que irão apresentar a gagueira crônica, é realizada por meio dos 

fatores de riscos para a cronicidade da gagueira, sendo estes fatores como: gênero, 

idade, surgimento da gagueira e o seu tempo de duração, tipologia das disfluências, 

estressantes físicos, histórico pré, peri e pós-natal, histórico familial, fatores 

emocionais, comunicativas e qualitativos relacionados à gagueira (OLIVEIRA et al., 

2010). 

Anderson e Fenselfeld (2003) estudaram a recuperação tardia da gagueira 

após os 10 anos de idade e realizaram uma análise temática destas crianças 
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estudadas, na qual foi observado que fatores como o aumento da confiança, a 

motivação aumentada influenciando como fator positivo em relação à fala e alterações 

diretas na fala estão diretamente ligados a esta tardia pronta recuperação. 

Porém, sabe-se que mesmo a gagueira infantil, podendo desaparecer sem a 

intervenção fonoaudiológica, é comprovado que a intervenção precoce realizada pelo 

fonoaudiólogo por meio de uma orientação familiar permite ter um resultado melhor e 

mais rápido (OLIVEIRA et al., 2010). 

 

 

2.4  PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO NA DISFLUÊNCIA 

 

A aplicação de programas interventivos vem se tornando uma maneira 

moderna e eficaz de abordar os distúrbios fonoaudiológicos, incluindo a disfluência, 

uma vez que os programas terapêuticos levam à sistematização de medidas dos 

resultados dos tratamentos (ANDRADE; JUSTE, 2002). 

Foi realizado um levantamento nas bases de dados Pubmed e Scielo para 

verificação dos programas interventivos já existentes voltados para a gagueira, no 

qual foi possível encontrar no Pubmed, utilizando como palavra-chave os temos 

“Stuttering – Program – Intervention” 44 estudos relacionados à programas 

interventivos com gagueira, porém destes 44 estudos, só foram encontrados cinco 

programas existentes: FAMC Intensive Stuttering Treatment Program (HASBROUCK, 

1992), Lindcombe Program (JONES et al., 2000), Westmead Program (TRAJKOVSKI 

et al., 2011), Camperdown Program (O’BRIAN et al., 2003) e Istar Comprehensive 

Sttutering Program (LANGEVIN et al., 2006). Os demais artigos eram pesquisas e 

aplicabilidade destes programas citados. 

Já, na base de dados Scielo, usando as palavras-chave de busca “Programa 

– Intervenção – Gagueira”, foi encontrado somente um programa interventivo de 

gagueira de Oliveira e Pereira (2014). 

A seguir, serão descritos alguns programas propostos na área de fluência. 

Hasbrouck (1992), desenvolveu um programa chamado FAMC, no qual 

consistia em um programa intensivo de tratamento de gagueira para membros do 

serviço militar. Ao longo de um período de 10 anos, 117 pessoas com gagueira foram 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hasbrouck%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1352867
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tratadas em um programa que tinha como caraterísticas interventivas aspectos como 

o trabalho com o fluxo de ar graduado, tensão e relaxamento corporal, biofeedback 

eletromiográfico e um procedimento de dessensibilização para obter e manter fala 

normalmente fluente. Todos os pacientes tratados atendiam ao critério de menos de 

1% de palavras gaguejadas. Dos 57 pacientes seguidos durante 3-36 meses após o 

tratamento, 42 (74%) mantiveram discurso normalmente fluente. 

O’Brian et al. (2003), desenvolveram um programa de intervenção para 

gagueira nomeado de Camperdow, este programa foi para o controle da gagueira 

crônica. O programa exige menos horas de intervenção clínica do que os programas 

tradicionais e não tem fase de transferência formal. Além disso, incorporou inovações 

no processo de tratamento, que substituíram os componentes do processo de 

tratamento que são intuitivamente e empiricamente problemáticos: ensino sem 

incorporação dos comportamentos alvo na instrução do clínico, os participantes 

aprendem a controlar a gagueira sem instrução programada e o processo de 

tratamento não envolve a identificação clínica de momentos de gagueira. Participaram 

inicialmente do estudo, 16 participantes que completaram todos os requisitos de 

avaliação, incluindo 12 meses de coleta de dados pós-tratamento. Esses 16 

participantes mostraram mínima ou nenhuma gagueira em situações de fala cotidiana 

por até 12 meses após a entrada no programa de manutenção, com taxas de fala no 

intervalo normal. A natureza da fala e os dados de validação social também foram 

favoráveis. Como resultado, este programa pode concluir que, os resultados foram 

alcançados em uma média de 20 horas de atendimento clínico por participante, sendo 

um tempo menor do que as horas requeridas pelos programas de tratamento 

intensivos relatados recentemente. 

Healey, Trautman e Susca (2004) delinearam um modelo de intervenção 

denominado CALMS, baseado no aspecto multidimensional da gagueira, no qual o 

modelo é formado por componentes baseados nos aspectos cognitivos, afetivos, 

linguísticos, motor e social, sendo assim denominado este modelo propõe que cada 

componente supracitado estão interligados e dependentes entre si. Este modelo pode 

ser utilizado em adultos e crianças sendo montado a partir de um plano de ensino no 

qual propõe uma abordagem integrada, envolvendo habilidades de fluência e 

modificação da gagueira, além disso, o programa também aborda o aspecto 

emocional envolvido na gagueira e trabalha aspectos de manutenção das 
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competências que foram aprendidas, generalização das técnicas de promoção de 

fluência em situações reais, enfatiza o automonitoramento da performance fala e 

orienta o clínico na integração dos aspectos cognitivo, afetivo, linguístico, motor e 

componentes sociais. 

Langevin et al. (2006), desenvolveram um programa de tratamento da 

gagueira nomeado de ISTAR, sendo um programa voltado para uma intervenção 

global com tamanhos de efeitos padronizados interligados às ciências 

comportamentais. Participaram deste programa indivíduos adultos da Holanda e do 

Canadá. Aos dois anos pós-tratamento, ambos os grupos mantiveram reduções 

estatisticamente significativas na frequência da gagueira e melhoria nas atitudes, 

confiança e percepções, conforme medido pelo Inventário de Atitude de Comunicação 

Revisada (S24), no Inventário de Percepção de Stuttering (PSI) e na escala de 

abordagem de Escala de Auto-Eficiência por Stutterers para Adultos (SESAS). Os 

dados reunidos em todos os grupos sobre essas medidas evidenciaram um efeito de 

tratamento. Apenas surgiram duas diferenças entre os grupos: diferenças na taxa de 

fala e percepção de si mesmo. Em geral, os resultados sugerem que, o programa 

ISTAR parece ser igualmente eficaz em ambas as culturas e, portanto, 

suficientemente sensível à cultura de adultos holandeses que gaguejam. 

Andrade (2006) propôs um programa de intervenção infantil baseado no 

índice de desenvolvimento da gagueira. Para a aplicabilidade do programa é 

necessário aplicar uma prova de avaliação contida no programa para definir qual nível 

de risco a criança se encontra para delinear qual subtipo do programa seguir, uma vez 

que o programa é dividido em cores de acordo com grau de risco de desenvolvimento 

da gagueira: programa verde para crianças com baixo risco de desenvolvimento da 

gagueira, no qual neste programa é trabalhada somente a sensibilização familiar para 

o conhecimento das atitudes positivas e negativas da fluência, neste programa não 

há participação direta da criança; programa amarelo desenvolvido para crianças com 

risco para a gagueira no qual o objetivo deste é sensibilizar a criança e a família sobre 

os benefícios da fala suave e lentificada como elemento primordial para a fluência, 

sendo que o pressuposto é uma intervenção direta com a criança e a família e o 

programa vermelho delineado para crianças com alto risco de apresentar uma 

gagueira crônica, sensibilizando a criança e a família de uma maneira direta no qual 
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trabalha a promoção da fluência da fala e sensibilização da criança e família de que 

as rupturas da fala podem ser reduzidas. 

Trajkovski et al. (2011), desenvolveram um programa interventivo para 

gagueira, no qual trabalhada o tratamento de fala cronometrado por sílabas em 

crianças pré-escolares que gaguejavam. Das 17 crianças recrutadas, oito crianças 

com idade entre 3-4,5 anos (média de 3 anos e 8 meses) completaram o tratamento. 

A medida de resultado primária foi o percentual de sílabas gaguejadas (% SS), medido 

a partir de avaliações de fala cegas e independentes de gravações de áudio além da 

clínica. Os resultados secundários foram medidas do tempo de tratamento, da 

qualidade da fala e da gravidade dos pais. Para as oito crianças que completaram o 

tratamento, a gagueira pré-tratamento média foi de 6,0% de SS- Stuttering Silables e 

a gagueira de entrada pós-estágio 2 de 12 meses diminuiu para 0,2% de SS- 

Stuttering Silables, representando uma redução média da gagueira de 96%. Este 

programa pode concluir que as reduções da gagueira foram alcançadas com eficiência 

e simplicidade clínicas em comparação com outras intervenções para gagueira 

precoce.  

Packman et al. (2011), montaram um programa nomeado de Lidcombe, o 

programa é um tratamento comportamental para crianças em idade pré-escolar que 

gaguejam. Neste programa, os pais (pai ou mãe) ou cuidadores da criança fornecem 

o tratamento no ambiente domiciliar da criança todos os dias. Os pais aprendem a 

fazer isso durante as visitas semanais com a criança na clínica fonoaudiológica: 

durante essas visitas, o fonoaudiólogo ensina os pais a fornecer o tratamento e 

avaliações diárias da gravidade da gagueira da criança. O programa é realizado em 

duas fases: durante a Fase 1, os pais e filhos frequentam a clínica uma vez por 

semana e o pai faz o tratamento no ambiente domiciliar e, quando a gagueira da 

criança atinge um nível muito baixo, segunda etapa começa. Durante a Fase 2, o pai 

faz o tratamento com menor frequência a enquanto gagueira permanece no nível 

baixo. O programa baseia-se na metodologia operacional (terapia condicional) e as 

crianças não são ensinadas a usar uma forma diferente de falar, os pais são 

orientados a alterar o ambiente da criança para facilitar a sua fluência, ajustando a 

rotina da família. 

Jakubovicz e Basbaum (2012) montaram um programa em formato de livro 

com exercícios práticos para construir a fluência, no qual o programa consiste no 
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delineamento das atitudes necessárias para o enfrentamento da gagueira, 

identificação da gagueira, identificação do modo de fala, identificação da tensão 

durante a fala, treino de diadococinesia, colocação da voz, modificação e flexibilidade 

da fala e exercícios de ritmo. Este programa engloba a associação entre a fluência e 

os componentes das áreas da fonoaudiologia: voz, audição, motricidade orofacial, 

linguagem e psicomotricidade. 

Oliveira e Pereira (2014) propuseram um programa para crianças elaborado 

com base na literatura estudada e experiência clínica, desenvolvido mediante quatro 

fases (Fase 1: orientação aos familiares; Fase 2: exploração do processo de fala e da 

gagueira; Fase 3: promoção da fluência; Fase 4: transferência e manutenção da 

fluência), o programa continha um total de 18 sessões de 50 minutos cada. Em relação 

à avaliação a maioria das medidas analisadas (descontinuidade de fala, disfluências 

gagas, fluxo de sílabas por minuto e gravidade da gagueira) apresentou diferenças 

estatisticamente significantes. Os achados indicaram que houve uma redução 

quantitativa nas rupturas o que ocasionou um aumento no fluxo de sílabas por minuto, 

e também uma diminuição na gravidade da gagueira, confirmando a eficácia 

terapêutica do programa de terapia aplicado. 

Sonneville-Koedoot et al. (2015), estudaram o tratamento indireto de crianças 

pré-escolares utilizando com um dos instrumentos de avaliação a opinião dos pais. O 

estudo foi multicêntrico, randomizado e controlado com acompanhamento de 18 

meses. As crianças pré-escolares foram encaminhadas para tratamento foram 

randomizadas para tratamento direto e apresentavam de 3 a 6 anos e gaguejavam 

≥ 3% de sílabas e tempo de inicio da gagueira ≥ 6 meses. Os resultados secundários 

incluíram frequência de gagueira (% SS – Stuttering Sylables), classificação de 

gravidade de gagueira pelos pais e terapeuta, classificação de gravidade pela criança, 

qualidade de vida relacionada à saúde, problemas emocionais e comportamentais e 

atitude de fala. Como resultado foi observado que o tratamento direto teve escores 

ligeiramente melhores na maioria das outras medidas de desfecho secundário, mas 

nenhuma diferença entre as abordagens de tratamento foi significativa. 

Independentemente de qual programa ou abordagem terapêutica houver 

ressalta-se a ocorrência da neuroplatisticidade durante o processo interventivo, uma 

vez que há uma reorganização do sistema nervoso central em função da estimulação, 

diversos estudos referem mudanças, especialmente em potenciais evocados 
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auditivos (PEA) de longa latência, nos componentes de latência e amplitude após 

período de estimulação (ANDRADE et al., 2007).  

Além disso, numa intervenção de disfluência infantil além do programa 

escolhido pelo fonoaudiólogo, se os pais não forem bem orientados e engajados pelo 

terapeuta para participarem ativamente do processo de intervenção, o progresso 

deste provavelmente será mais lentificado e desmotivador, além de proporcionar o 

processo de terceirização da responsabilidade pela melhora da linguagem e da fala 

da criança. Os pais podem e devem ser os agentes facilitadores da intervenção 

fonoaudiológica, os parceiros do fonoaudiólogo, os incentivadores de seus filhos 

(GONÇALVES, 2012). 

 

 

2.5  RELAÇÃO ENTRE DISFLUÊNCIA E O ASPECTO FAMILIAR 

 

A maioria das manifestações de disfluência é observada na infância 

conjuntamente na época do desenvolvimento da fala e da linguagem (MERÇON; 

NEMR, 2007; NOGUEIRA et al., 2015). 

Um dos paradigmas envolvendo o estudo da disfluência é a influência 

ambiental, em particular dos comportamentos e atitudes dos pais e adultos próximos 

às crianças disfluentes, uma vez que a importância do papel das interações familiares, 

como traço fundamental para instalação e desenvolvimento da disfluência 

(ANDRADE, 1997, 2003; SILVA et al., 2016). 

Embora a promoção de uma melhor fluência seja o principal foco da 

intervenção, esta não deve ser o único critério a ser utilizado, uma vez que o objetivo 

máximo da intervenção deve ser restaurar ou incrementar a habilidade do indivíduo 

disfluente para falar normalmente em qualquer situação, utilizando suas habilidades 

de comunicação, sendo assim se tratando de crianças a família, escola e a sociedade 

em geral têm grande contribuição para um prognóstico favorável ou desfavorável no 

que diz respeito à recuperação da fluência em crianças (ANDRADE, 1997, 1999, 

2003; MORAES, NEMR, 2007; OLIVEIRA et al., 2011).  

Comportamentos inadequados dos familiares em relação à disfluência infantil, 

como, por exemplo, o não respeito à troca de turnos e fala rápida, têm um importante 

papel na instalação da disfluência, uma vez quem estes comportamentos 
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disponibilizam pouco tempo para a criança transmitir sua mensagem, representando 

um aumento na demanda linguística e motora da fala conjuntamente com as variações 

situacionais da gagueira e o papel da cognição social (OLIVEIRA et al., 2010; ALM, 

2014).  

Pais de crianças disfluentes têm expectativas distorcidas das habilidades 

comunicativas de seus filhos, indicando que os pais possuem um sentimento 

geralmente deprimido em relação fala e linguagem da criança (RATNER; 

SILVERMAN, 2000; OLIVEIRA et al., 2010) 

Rustin e Cook (1995) apresentaram a visão de que o envolvimento dos pais é 

essencial para a gestão eficaz das crianças e adolescentes disfluentes que refletem 

as mudanças no tipo e grau de envolvimento exigido e os objetivos da terapia para 

diferentes faixas etárias de crianças com disfluência, visando uma abordagem na qual 

considera trabalho e melhora das habilidades de interação pai-filho como base para 

facilitar o desenvolvimento de habilidades de fluência em crianças pequenas e a outra 

abordagem que são programas de terapia de grupo intensivo subdivididos por faixas 

etárias e graus parentais. 

Sendo assim, um aspecto importante a ser considerado na intervenção 

fonoaudiológica é o envolvimento dos pais, a participação dos pais na intervenção 

fonoaudiológica permite que estes possam compreender o desenvolvimento da 

linguagem de seus filhos, estabeleçam a relação da alteração de linguagem com o 

desenvolvimento típico, compreendendo melhor o desenvolvimento da linguagem da 

criança, suas alterações e o seu papel na intervenção (MILLARDE; NICHOLAS; 

COOK, 2008). 

Dessa forma, é de extrema importância a participação dos pais durante a 

intervenção fonoaudiológica de seus filhos e uma das formas dessa participação é por 

meio da formação de grupos de pais que proporcionem uma participação ativa destes, 

retirando os pais da posição de meros expectadores do processo de intervenção. O 

grupo de pais, quando direcionado de forma ativa, permite que os pais retirem suas 

dúvidas em relação às dificuldades de seus filhos, desmistifiquem crenças, 

compartilhem seus problemas com os outros pais que também estão passando, já 

passaram ou passarão pelas mesmas situações, expressem seus medos, angústias, 

ansiedades, relatem e troquem suas experiências e vivências com os outros pais, 

compreendam as dificuldades de seus filhos e aprendam como podem fazer para 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nicholas%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18506041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cook%20FM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18506041
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ajudar a superá-las, no entanto, a formação de grupos exige metodologia e 

organização prévia (GONÇALVES, 2012). 

Fernandes e Montilha (2015) em seu estudo relatam que a intervenção junto 

aos familiares promove conhecimento, viabilizar e qualifica sua conduta no processo 

de inclusão, realizando mudanças no ambiente doméstico, leva as informações dos 

grupos de intervenção a toda família. Os resultados destacam a importância do 

trabalho com a família para que ela ofereça suporte ao filho a fim de favorecer seu 

desenvolvimento escolar e efetiva inclusão. Além disso, este trabalho evidenciou a 

importância do trabalho da Fonoaudiologia como mediador desse processo, 

valorizando a comunicação e a participação da família, de maneira que a intervenção 

grupal viabilizou e qualificou a conduta dos familiares, sendo possível notar mudanças 

na percepção e atitudes da família em relação às reais necessidades e possibilidades 

dos filhos. 
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3  OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Elaborar dois programas de intervenção fonoaudiológicas concomitantes 

voltados para crianças difluentes, sendo um programa desenvolvido para os 

fonoaudiólogos e o outro voltado para os pais de crianças disfluente. 

 

 

3.2  OBJETIVO SECUNDÁRIO 

 

Implementar e analisar o efeito do programa desenvolvido para as crianças 

disfluentes em relação ao grau de severidade da gagueira, nível de consciência da 

gagueira, sentimentos e atitudes relacionadas à gagueira. 

 

 

3.3  OBJETIVO TERCIÁRIO 

 

Implementar e analisar o efeito do programa desenvolvido para os 

fonoaudiólogos aplicarem nos pais das crianças disfluentes, no que se refere a 

caracterização do sistema familiar, estilo parental, atitudes comunicativas dos pais e 

características comportamentais. 

 



 



 

4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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4  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

O fluxograma (Figura 1) demonstra as etapas e atividades realizadas para a 

elaboração do programa de intervenção fonoaudiológica para fonoaudiólogos e pais 

de crianças disfluentes.  

 

Figura 1 - Fluxograma com as etapas e atividades realizadas durante a realização do programa de 
intervenção fonoaudiológica para fonoaudiólogos e pais de crianças disfluentes 

 

Para melhor condução do programa de acompanhamento a pais, foi 

elaborado dois guias práticos um para o fonoaudiólogo e outro para os pais, com o 

objetivo de propor um material didático e motivador para os pais, no qual estes 

pudessem consultar o conteúdo ministrado durante as sessões ou após o término 

delas e também guardar esse conteúdo para transmitir as informações discutidas a 

outros familiares não-participantes do grupo de pais. 

PROGRAMA DE 
INTERVENÇÃO 

FONOAUDIOLÓGICA 
PARA 

FONOAUDIÓLOGOS E 
PAIS DE CRIANÇAS 

DISFLUENTES

Pré-intervenção

Aplicação dos 
instrumentos de 

avaliação nas crianças e 
nos pais

Caracterização amostra

Assinatura do TCLE

Planejamento da 
intervenção

Coleta de dados

Realizaçãs das sessões 
da intervenção 

fonoaudiológica

Realização das sessões 
dos grupos de pais

Elaboração do 
programa para os 
fonoaudiólogos

Elaboração do 
programa de 

orientação à pais

Organização do diário 
de campoDiário de campo

Pós-intervenção

Reaplicação dos 
intrumentos de 

avaliação nas crianças e 
nos pais

Análise dos dados



4 Casuística e Métodos 40 

O programa de intervenção, consistiu em 10 sessões (10 dias) tanto dos pais, 

quanto das crianças, os encontros foram semanais com duração de 50 minutos cada 

sessão. Os dois programas ocorreram concomitantemente, de maneira que a 

pesquisadora conduzia o grupo de pais, e as alunas estagiárias da Clínica de Fluência 

sob supervisão e treinamento feito pela pesquisadora, aplicavam o Programa de 

Intervenção Fonoaudiológica para as crianças disfluentes de maneira individualizada. 

Inicialmente, foram necessários dois dias (duas horas cada dia) para a 

aplicação e reaplicação dos instrumentos de avaliação dos pais, já para as crianças 

foram necessários três dias (duas horas cada dia), para aplicação e reaplicação dos 

instrumentos. Ressalta-se que, antes da pesquisadora iniciar a implementação dos 

Programas a mesma já havia realizado um estudo-piloto, para verificar sua 

plaicabilidade e funcionalidade na rotina da clínica-escola e estagiários. 

 

 

4.1  PARTICIPANTES 

 

Os participantes deste estudo foram seis pais (pai e/ou mãe) de seis crianças 

de ambos os gêneros, que foram selecionados a partir dos seguintes critérios de 

seleção para a inclusão na amostra: 

- pais de crianças com diagnóstico fonoaudiológico de disfluência), que 

estivessem inscritos ou na lista de espera da Clinica de Fonoaudiologia 

da Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo (FOB-

USP); 

- pais de crianças na faixa etária de 2 anos e 11 meses a 6 anos e 11 meses; 

- pais que tivessem disponibilidade para a formação do grupo de 

acompanhamento a pais, desde que também fossem obedecidos os dois 

critérios anteriores. 

Para selecionar os participantes, foi realizada a análise dos prontuários das 

crianças em atendimento na Clínica de Linguagem Infantil da FOB-USP, para que a 

pesquisadora identificasse as crianças e respectivos pais que obedecessem aos 

critérios de inclusão da pesquisa. 
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Todas as crianças selecionadas tiveram seu prontuário com o número do 

registro geral cadastrado na Clínica de Fonoaudiologia da referida Instituição 

contendo relatórios das avaliações fonoaudiológicas, planejamento terapêutico e 

anexos de todas as atividades realizadas. 

A participação deste estudo foi autorizada pelos pais e/ou responsável, por 

meio de uma autorização por escrito (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), 

que se encontra no Anexo A. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São 

Paulo (FOB-USP), CAAE 48085015.3.0000.5417, parecer número 1.198.855/2015 

(Anexo B). 

 

 

4.2  LOCAL 

 

A pesquisa foi realizada na Clínica de Fonoaudiologia da Faculdade de 

Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo (FOB-USP). 

 

 

4.3  COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

4.3.1  Coleta de dados 

 

4.3.1.1  Instrumentos para avaliação da fluência das crianças 

 

As crianças participantes passaram por uma avaliação de fluência pré e pós-

intervenção, sendo os testes realizados:  

a. aplicação do teste de linguagem infantil: na área de fluência – ABFW 

(ANDRADE et al., 2004), no qual este teste permite avaliar a velocidade e 

fluência da fala, tipologia e frequência das rupturas da fala das crianças, 

por meio de uma análise 200 sílabas fluentes coletadas a partir de uma 

conversa espontânea em situação de interação com um adulto. De 

maneira que, a velocidade de fala em palavras por minuto é pelo cálculo 
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do número total de palavras produzidas pelo participante e dividido pelo 

tempo total de fala incluindo as pausas; 

b. frequência total e severidade da gagueira SSI Riley (RILEY, 1994), este 

instrumento atribui o grau de gravidade/severidade da gagueira com base 

na pontuação da frequência e duração das rupturas e dos concomitantes 

físicos. É coletada uma amostra de fala (gravação em vídeo) até se obter 

150 palavras, sendo que – para análise - não considera é considerada as 

50 primeiras palavras. Após a coleta da amostra, avalia-se a fala transcrita 

em três grandes áreas: frequência de rupturas (em %), duração dos 

bloqueios e os concomitantes físicos. Ao final, para cada uma destas 

áreas, há um escore, que deve ser somado ao final e relacionado com as 

tabelas de classificação de resultados fornecidas pelo autor. Há tabelas 

específicas para crianças pré-escolares, crianças escolares e adultos; 

c. protocolo de performance motora da fala – PPMF (ANDRADE, 2006), 

consiste num protocolo que verifica as habilidades básicas do mecanismo 

motor da fala da criança, no qual é subdivido em quatro aspectos que 

avaliam a parte motora da fala: mecanismo estrutural e funcional, sistema 

fono-respiratório, praxia não-verbal e dentição, após o avaliador aplicar 

todos os aspectos, o protocolo permite observar se a performance motora 

da criança está adequada ou inadequada; 

d. protocolo de avaliação da consciência da gagueira – PACG (OLIVEIRA, 

2014), é um protocolo no qual por meio de observações avalia o quanto a 

criança é consciente a respeito de  sua fala e de sua gagueira; 

e. protocolos de avaliação de sentimentos e atitudes relacionadas a fala 

(CHMELA; REARDON, 2005 – tradução e adaptação de OLIVEIRA, 2010), 

são vários protocolos no qual, as crianças por meio de desenhos ou somente 

palavras isoladas, conseguem definir a sua fala  e o impacto desta em sua 

vida social, escolar e emocional. 

As duas avaliações fonoaudiológicas pré e pós-intervenção supracitadas 

quando necessárias foram gravadas e analisadas pela pesquisadora. Os resultados 

foram analisados e pontuados conforme as normas dos testes citados anteriormente. 
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4.3.1.2  Instrumentos para avaliação dos pais  

 

Os pais participantes também passaram por avaliações pré e pós-intervenção 

sendo estas: 

a. aplicação dos testes questionário de caracterização do sistema familiar 

(DESSEN, 2009), este questionário permite com que haja um delineamento 

dos aspectos e contexto familiar; 

b. aplicação do inventário de estilos parentais (GOMIDE, 2006), este este 

inventário contém 42 questões, sendo elas divididas em sete práticas 

educativas: monitoria positiva (A), comportamento moral (B), punição 

inconsistente (C), negligência (D), disciplina relaxada (E), monitoria 

negativa (F) e abuso físico (G). Os pais podiam responder, para cada uma 

das práticas, nunca que equivalia à 0 pontos, às vezes 1 ponto e sempre 2 

pontos, sendo assim, cada prática educativa podia ter uma pontuação 

mínima de zero pontos e máxima de 12 pontos. A pontuação deste 

inventário é realizada por meio da soma da monitoria positiva (A) com o 

comportamento moral (B) e, desta soma, subtraem-se os resultados da 

soma da pontuação da punição inconsistente (C), da negligência (D), da 

disciplina relaxada (E), da monitoria negativa (F) e do abuso físico (G), ou 

seja, o índice de estilo parental é calculado pela variável (A+B)-

(C+D+E+F+G) e esta pontuação gera o índice de estilo parental que 

permite que o aplicador utilize esse índice para classificá-lo nos dados 

normativos e, assim, interpretar o inventário de estilos parentais; 

c. protocolo de risco para a gagueira do desenvolvimento – PRGD 

(ANDRADE, 2006), é um protocolo aplicado com os pais contendo três 

colunas uma amarela, uma verde e outra vermelha, na qual o avaliador por 

meio de uma entrevista indaga os pais a respeito de 15 aspectos 

considerados relevantes (de risco) para a gagueira do desenvolvimento, 

ao final do protocolo, a coluna na qual obteve-se maior pontuação significa 

onde a criança se encaixa no grau de risco: verde (baixo risco), amarelo 

(risco) e vermelho (alto risco); 
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d. protocolo das características de temperamento -PCT (ANDRADE, 2006), 

este protocolo é composto de três questões de múltipla escolha, no qual 

avalia a percepção familiar sobre os comportamentos das crianças diante: 

de objetos e pessoas estranhas; do afastamento dos pais; do tempo 

necessário para interagir com estranhos do comportamento em grupo; dos 

medos; de mudanças ambientais. Este protocolo indica a tendência de 

temperamento da criança podendo ser classificadas como: 

predominantemente introvertido; médio (pontuação desejada) e 

predominantemente extrovertido; 

e. protocolo de atitudes comunicativas dos pais – PACP (ANDRADE, 2006), 

é composto de oito questões com três alternativas que avaliam as atitudes 

comunicativas dos pais em relação ao seu filho quanto aos seguintes 

aspectos: turno comunicativo; marcadores de polidez; velocidade de fala; 

frequência de uso de interrogativas; frequência de correções; forma 

discursiva e complexidade do discurso. De maneira que, após a aplicação 

do protocolo os pais podem ser classificados como: facilitadores da 

comunicação, colaboradores ou pais excessivamente formais ou 

permissivos. 

Todos os procedimentos citados foram aplicados nos pais pré e pós-

intervenção, exceto o questionário de caracterização do sistema familiar (item a) que 

somente foi aplicado na pré-intervenção. 

 

 

4.3.1.3 Descrição dos procedimentos para planejamento e realização do programa 

de intervenção fonoaudiológica para fonoaudiólogos e pais de crianças 

disfluentes 

 

Os dois programas foram desenvolvidos, com base no conhecimento da 

população a ser enfocada, de maneira que ambos os programas foram desenvolvidos 

para aplicação concomitante, de maneira que um complementa o outro, assim como 

o conteúdo e tarefa ministrada na intervenção com as crianças era o mesmo conteúdo 

abordado, porém de uma maneira focada com os pais. Ambos os programas foram 

fundamentados, com base em materiais teóricos (artigos científicos, livros, sites) 
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disponíveis na literatura nacional e internacional (citados na revisão de literatura e 

também nas referências da apostila anexa a esta tese). 

Nos programas aqui propostos houve o uso de dois guias práticos teórico-

práticos e de recursos audiovisuais desenvolvidos pela pesquisadora para 

demonstração ao Grupo de Pais e Crianças, de tópicos abordados nos referidos guias, 

sendo que – para interatividade – foram planejados conteúdo práticos como 

discussões em grupo, relatos de experiências e atividades de reflexão.  

Os programas foram desenvolvidos em 10 encontros com frequência semanal 

e, portanto, os guias eram compostos de 10 capítulos, com conteúdos teóricos que 

eram discutidos nas sessões do grupo. A escrita do conteúdo dos guias foi realizada 

após um levantamento dos assuntos que mais deveriam ser abordados com os pais 

de crianças com alterações de linguagem e foram também elencadas as dúvidas mais 

frequentes que os pais e fonoaudiólogos tinham a respeito de cada conteúdo 

abordado neste material. Os conteúdo dos guias foram redigidos numa linguagem 

acessível e de fácil compreensão voltada para os pais e fonoaudiólogos. Além disso, 

o conteúdo foi escrito e elaborado pela própria pesquisadora e revisado por outra 

fonoaudióloga com experiência na área de Fluência. 

As figuras foram desenhadas gráfica e exclusivamente para os guias e foram 

estrategicamente adequadas conforme a temática de cada capítulo sendo que, cada 

capítulo dos guias foi elaborados para conter o mesmo objetivo tanto no Grupo de 

Pais quando na intervenção com as crianças, ou seja, cada capítulo correspondia a 

uma sessão do Grupo de Pais e a uma sessão de intervenção fonoaudiológica, de 

modo que o conteúdo ministrado foi redigido e organizado para que fosse ministrado 

no tempo correto de cada sessão (50 minutos). Cada capítulo dos guias foi, também, 

previamente elaborados conjuntamente com recursos audiovisuais que seriam 

utilizado para cada sessão do Grupo de Pais e Intervenção com as crianças.  

Ao final de cada capítulo, ambos os guias continham tarefas correlacionadas 

para os pais realizarem com seus filhos com o conteúdo abordado no dia, para que 

os pais realizassem em casa e expusessem ao grupo, para a análise reflexiva, na 

semana seguinte, os resultados das mesmas. Esses guias foram elaborados como 

recursos didáticos e materiais de apoio para o Grupo de Pais e a Intervenção com as 

Crianças dessa pesquisa conforme citado anteriormente e foi distribuída no primeiro 
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dia do Grupo de Pais e Intervenção com as Crianças (primeira sessão) e se encontra 

nos Apêndices. 

Os programas enfocaram questões ligadas a promoção da fluência nas 

crianças, assim como os comportamentos dos pais que poderiam facilitar esse 

desenvolvimento. Os referidos programas foram aplicados em sessões semanais de 

50 minutos de duração. Os pais frequentavam o grupo concomitantemente ao horário 

em que seus filhos estavam em terapia fonoaudiológica, sendo este grupo direcionado 

por uma fonoaudióloga (a pesquisadora). 

Os programas propostos foram organizados concomitantemente a 

intervenção com as crianças e com os pais, numa abordagem integrada, de forma a 

fornecer instruções direcionadas e integradas aos futuros fonoaudiólogos que virão a 

usar o programa. As fases adotadas no programa de intervenção foram, conforme 

exposto no quadro-resumo (Quadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Casuística e Métodos 47 

Sessão Com as crianças Com os pais Fase 

1 
Fala fácil e fala difícil (o que 
é?). 

“Conhecendo a gagueira” e 
“Desmistificando a 
gagueira”. 

Motivação, Informação, 
identificação e 
desmistificação da e sobre 
a gagueira.  

2 
Fala fácil e fala difícil (como 
eu falo?). 

“Importância dos pais na 
intervenção com os filhos” e 
“Como reagir frente a 
gagueira?”. 

Motivação, informação, 
identificação, 
desmistificação e 
enfrentamento da gagueira. 

3 
Onde eu coloco “força” pra 
falar? e “Como eu me sinto 
com a minha fala?”. 

“Como a gagueira interfere 
na vida escolar de meu 
filho?” e “Meus sentimentos 
em relação a gagueira de 
meu filho?”. 

Identificação, 
conscientização, 
desmistificação, 
enfrentamento da e sobre a 
gagueira. 

4 
“Como respirar para falar?” 
e “Como eu respiro e falo?”. 

Qual a importância da 
conscientização da 
gagueira? 

Desmistificação, 
conscientização e 
identificação e 
enfrentamento sobre e da 
gagueira e treinamento da 
fluência. 

5 

Respiração na fala 
(coordenação 
pneumofonoarticulatoria – 
CPFA) e relaxamento 
muscular. 

“Quais os tipos de 
gagueira?” e “Como meu 
filho gagueja”. 

Conscientização, 
identificação e 
enfrentamento da gagueira 
e treinamento da fluência. 

6 
Respiração e relaxamento 
muscular e CPFA e “Falar 
duro x falar mole”. 

Respiração, relaxamento 
muscular e CPFA e “Como 
ajudar meu filho a melhorar 
sua fluência?”. 

Conscientização, 
identificação e 
enfrentamento da gagueira 
e treinamento da fluência. 

7 
CPFA e “Falar rápido e 
devagar”. 

CPFA e Ritmo e velocidade 
de fala. 

Enfrentamento da gagueira 
e treinamento da fluência. 

8 
Respiração e relaxamento 
muscular e CPFA e “Falar 
forte e falar fraco”. 

CPFA, velocidade e 
articulação na fala e “Como 
encorajar meu filho a falar 
mais?”. 

Enfrentamento da gagueira 
e treinamento da fluência. 

9 
“Qual jeito de falar é o 
melhor para mim?”. 

“Como lembrar meu filho de 
usar as estratégias que 
aprendemos na intervenção 
no dia-a-dia?”. 

Treinamento da fluência e 
empoderamento. 

10 
Historia da minha terapia e 
da minha fala – “Como 
minha fala melhorou?”. 

“O que mudou na fala de 
meu filho e na minha forma 
de ver a atuar com a 
fluência de meu filho?”. 

Empoderamento 

Quadro 1 - Discussão do delineamento do programa de intervenção com pais e crianças 

 

Durante as 10 sessões semanais a condutora do grupo (pesquisadora) 

elaborou um diário de campo qualitativo, no qual, ao término de cada sessão, ela 

descrevia quais as suas dificuldades, a participação e dúvidas dos pais, se conseguiu 
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transmitir o objetivo de cada tema abordado. Anotava também neste diário a 

frequência dos pais. 

Durante as 10 sessões semanais a pesquisadora elaborou um diário de 

campo qualitativo, no qual, ao término de cada sessão, ela descreveu quais as suas 

dificuldades, a participação e dúvidas dos pais, se conseguiu transmitir o objetivo de 

cada tema abordado e, também anotou ao final de cada sessão de intervenção 

fonoaudiológica com as crianças como foi a aplicação de cada lição do programa. 

 

 

4.3.2  Análise de dados 

 

Os dados foram analisados por meio de uma análise quantitativa e qualitativa, 

a análise qualitativa foi utilizada para avaliar o relato do diário de campo e os 

depoimentos dos pais. Todos os dados foram comparados pré e pós-intervenção, 

exceto o questionário de caracterização do sistema familiar (DESSEN, 2009), que foi 

aplicado somente na pré-intervenção.  

A análise estatística utilizada foi comparativa, utilizando-se os testes de 

Wilcoxon e Mcnemar. O teste de Wilcoxon tem a capacidade de comparar as 

alterações entre os pares de observações emparelhadas diretamente relacionadas à 

diferença, como no caso deste estudo (comparações pré e pós-intervenção), já o teste 

de Mcnemar compara a amostra e a diferença entre duas proporções correlacionadas, 

como no caso deste estudo, que compara a mesma amostra pré e pós-intervenção. 

O nível de significância adotado, para serem considerados significantes os resultados 

deste estudo, foi de p≤0,05% para ambos os testes citados. 

Na análise qualitativa, foi utilizado o software NVivo 11 (Nvivo 11 for Windows, 

QSR International), de modo que – para esta análise isolada (por ser uma questão de 

categoria aberta) – foi utilizado o recurso do software denominado “nuvem de 

palavras” e “frequência de palavras”, que consiste num esquema visual e tabulado, no 

qual as palavras mais citadas são expostas em relação com relação de frequência e 

tamanho da exposição da palavra na nuvem, possibilitando a visualização da 

frequência das palavras mais frequentes (LOPES-HERRERA, 2014). 
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5  RESULTADOS 

 

 

5.1  ELABORAÇÃO DO PROGRAMA E SELEÇÃO DO MATERIAL AUDIOVISUAL  

 

Para a elaboração da apostila foi realizada uma pesquisa por meio de artigos 

científicos, sites da internet, livros, materiais já existentes voltados para grupo de pais, 

além da revisão de literatura anteriormente exposta. Procurou-se organizar as 

informações coletadas de forma a auxiliar os pais a compreenderem a alteração de 

linguagem de seus filhos e viabilizarem formas de auxiliar o desenvolvimento da 

linguagem dos mesmos, participando mais ativamente da intervenção 

fonoaudiológica. 

Desta forma, cada capítulo da apostila correspondia com a sessão de 

intervenção fonoaudiologica e o material ministrado na sessão do grupo de pais e 

continha, ao final, uma tarefa para que os pais e as crianças as realizassem em casa. 

Para isto, a pesquisadora realizou um levantamento de quais atividades poderiam ser 

contempladas nessas tarefas para que os pais pudessem realizar corretamente em 

casa e também quais atividades poderiam desenvolver com seus filhos no ambiente 

doméstico. 

Após este levantamento de informações, a pesquisadora organizou estes 

conteúdos de forma que fossem distribuídos nas 10 sessões semanais e com a 

duração de 50 minutos e os transformou em capítulos da apostila de forma que todos 

os materiais lidos e consultados tiveram que ser remodelados numa linguagem clara 

e simples, para que os pais pudessem compreender o que estavam lendo e para que 

fosse despertado o seu interesse. 

Os capítulos ficaram definidos como demonstra o Quadro 2 (para verificação 

do programa completo, consultar os guias nos Apêndices A e B). 

 

 

 



5 Resultados 52 

Pré-grupo  
(aplicação dos 

testes) 

Aplicação dos 
testes e 

questionários 

• Aplicação dos testes questionário de caracterização do sistema familiar 
(DESSEN, 2009).  

• Aplicação do inventário de estilos parentais (GOMIDE, 2006). 

• Protocolo de características de temperamento – PCT (ANDRADE, 2006). 

• Protocolo de atitudes comunicativas dos pais – PACP (ANDRADE, 2006). 

Lição 1 

Salienta-se que durante todas as lições delineadas a seguir, os pais tiveram 
em mãos uma apostila desenvolvida especialmente para o grupo em questão, 
no qual foram todo o conteúdo citado dividido por lições, como será elencado 
a seguir: 
Apresentação dos pais participantes do grupo e do condutor do grupo e início 
da Lição 1 abordando o tema “Conhecendo a Gagueira” e a “Desmistificação 
da Gagueira”. Este conteúdo foi abordado por meio do conteúdo multimídia. 
Programa no qual contém exemplos de vídeos com o conteúdo supracitado. 
O condutor do grupo irá discutir com os pais a respeito do que acham a 
respeito da gagueira de seus filhos e se a correlacionam a um acontecimento. 
A tarefa semanal, foram os pais conjuntamente com seus filhos pintarem o 
personagem entregue na terapia que “Fala Fácil” e observarem se os seus 
filhos falam mais episódios no modo “Fala Fácil” ou “Fala Difícil” e definirem 
qual grau de gagueira seu filho se enquadra. 

Lição 2 

Discussão da tarefa semanal e o conteúdo da Lição 2 abordada foi “Qual a 
importância dos pais durante a intervenção fonoaudiológica e orientações de 
como os pais devem reagir frente à gagueira de seus filhos”. O condutor do 
grupo por meio da estratégia do “puxa-assunto”. A dinâmica foi realizada da 
seguinte maneira: cada pai deveria retirar um papel de dentro do saco plástico 
oferecido pelo condutor do grupo e, após todos os pais terem retirado os 
papéis, cada um deveria ler e responder a questão proposta e, abrir espaço 
para os outros pais e condutor do grupo complementar a resposta. Depois, foi 
realizada a “dinâmica do barbante“, no qual todos os pais ficaram entrelaçados 
e o condutor do grupo ressaltou que no grupo de pais, um pai mesmo sem 
perceber estão “entrelaçados” ao outro e, um auxilia o outro por meio de 
experiências e vivencias com seus filhos e, que foram nestes encontros que 
eles puderam se expor e compartilharem seus medos e angústias e 
aprenderem a como auxiliar os(as) seus(suas) filhos(as).A Tarefa Semanal 
foram os pais observarem como reagem frente à gagueira de seus filhos e 
observarem os desenhos que seus filhos levarão de tarefa para a casa (a 
fonoaudióloga pediu para a criança desenhar na sua casa que a mesma 
desenhe como acha que é a “Fala Fácil” e a “Fala Difícil”. 

continua 
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continuação 

Lição 3 

Foi discutida a tarefa semanal anterior e abordada a Lição 3, no qual o 
conteúdo desta lição será “Como a gagueira interfere na vida escolar e social 
do meu filho?”. Para discutir este conteúdo a condutora utilizou como 
estratégia quatro placas (uma contendo uma imagem de banheiro, outra de 
água, outra de comida e outra de um brinquedo), estas quatro placas estavam 
voltadas para baixo na mesa localizada no centro da sala com as cadeiras ao 
redor. A condutora sorteou quatro pais que pegaram cada um uma das placas 
e não mostraram aos outros pais e, os outros quatro pais foram sorteados para 
adivinharem o que os pais com as placas queriam realizar (Ex.: pedir água) 
sem usarem à fala somente por gestos e, os outros 2 pais restantes prestaram 
atenção e escreveram os concomitantes físicos e características 
demonstradas por ambos os pais (emissor e receptor da mensagem). Após a 
realização da estratégia, o condutor pediu aos pais observadores falarem o 
que observaram e, após isso o condutor pediu aos pais transporem estas 
situações para seus filhos para refletirem sobre a dificuldade que encontram 
quando querem algo e evitam ou possuem dificuldade para pedir o que 
desejam. Após esta dinâmica a tarefa semanal, foram os pais levarem na 
escola as dicas de como os professores, funcionários e alunos da escola 
deveriam lidar com seus filhos e, retirarem as dúvidas destes. Salienta-se que 
estas dicas foram entregues de forma escrita pela condutora do grupo. Além 
disso, a tarefa também foi os pais escreverem os seus sentimentos em relação 
à fala de seus filhos. 

Lição 4 

Foi discutida a tarefa semanal anterior e, abordado o tema “Qual a importância 
da conscientização da gagueira do meu filho?”. Nesta sessão, a condutora por 
meio de uma dinâmica de “bate-papo” orientou os pais a respeito da 
importância da criança ser consciente a respeito de sua gagueira e o objetivo 
deste propósito na terapia. A tarefa semanal, foi cada pai auxiliar seu filho a 
perceberem seus momentos de disfluência, para isso cada pai do grupo 
recebeu um semáforo, no qual durante a semana escolheram algum período 
do dia para mostrarem aos seus filhos quando apresentarem a gagueira, 
salienta-se que esta estratégia também foi realizada no set-terapêutico com a 
fonoaudióloga. 

Lição 5 

Correção e discussão da tarefa semanal anterior e início da Lição 4, no qual o 
tema abordado foi “Você sabe quais são os tipos de Gagueira?”, está lição foi 
abordada por meio de  exemplos de disfluências gagas e não-gagas por meio 
de uma gravação exemplificado as disfluências. Dessa maneira, o condutor 
também abordou que não somos a todo o momento fluentes e, pediu que cada 
pai escrevesse num papel situações que não foram fluentes o tempo todo. 
Após os pais escreverem estas situações a condutora colocou na parede de 
modo visível a todos os pais, estes momentos escritos por cada pai e 
discutiram como foi essa situação e a correlacionou com os seus filhos, com 
o objetivo dos pais perceberem seus níveis de exigências em relação à fala 
fluente de seus filhos. A tarefa semanal foram os pais escreverem os tipos de 
disfluências gagas e não-gagas que seus filhos apresentaram durante a 
semana. 

continua 
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Lição 6 

Será discutida a tarefa semanal anterior e iniciada a Lição 5, no qual abordará 
o tema “Como posso auxiliar o meu filho a melhorar a sua fluência?”. Este 
conteúdo foi abordado, com uma dinâmica de grupo no qual cada pai escolheu 
uma bexiga, dentro de cada bexiga continham figuras com imagens de 
situações que quando realizadas promoviam a fluência (Ex.: treino de 
respiração, relaxamento, encorajamento para falar, etc.). No primeiro 
momento os pais deveriam falar o que achavam que aquela imagem poderia 
auxiliar na promoção da fluência e, depois a condutora discutiu com os pais o 
motivo daquelas situações elencadas para auxiliarem na promoção da fluência 
de seus filhos e, o porque foram abordadas na terapia de seus filhos pela 
fonoaudióloga. A tarefa semanal, foram os pais treinarem a atividade de 
respiração que a fonoaudióloga entregou para os seus filhos e escreveram em 
suas apostilas se observaram que após o treino da respiração o que 
observaram na fala de seus filhos e, treinarem o exercício de relaxamento com 
eles de modo prazeroso com o uso do “boneco de palito” e “gelatina mole” 
(utilizado o material de geleia) que o fonoaudiólogo disponibilizou para a 
criança levar para a casa. Assim como, auxiliar durante a semana o local que 
o seu filho está colocando tensão para falar. 

Lição 7 

Foi realizada a correção da tarefa semanal anterior e abordado o tema “Porque 
a importância de trabalhar ritmos de fala com o meu filho?”. Este conteúdo foi 
abordado pela terapeuta com uma dinâmica no qual, no início do encontro 
cada pai teve um envelope em sua cadeira, dentro de cada envelope continha 
um trecho de musicas conhecidas (Ex.: “Parabéns pra você...”) e o modo como 
cada pai terá que cantar (Ex.: cantar alto, cantar cochichando, cantar 
gaguejando, etc.), porém antes dos pais abrirem seus envelopes a terapeuta 
explicou aos pais a importância do início do trabalho de ritmos e modificação 
da fala que o terapeuta iniciou na terapia, assim como o treino articulatório, 
este tema foi abordado pelo condutor de forma explicativa por meio de um 
bate-papo e, após a retirada de dúvidas o condutor solicitou aos pais que 
fizessem o conteúdo que estava sendo solicitado no envelope, sendo assim 
após a realização da atividade cada pai irá expos de forma verbal como 
observaram a sua fala cantando de forma “modificada”, dessa maneira, após 
a explicação dos pais, o condutor do grupo correlacionou com os pais o motivo 
do fonoaudiólogo trabalhar a modificação da fala. A tarefa semanal, foram os 
pais lembrarem seus filhos de falarem “devagar” igual a Tartaruga que seus 
filhos levaram para a casa que foi construída neste dia na terapia com o 
fonoaudiólogo. Além disso, os pais deveriam observar em seus filhos se a fala 
“devagar” foi positiva na promoção da fluência e, escrevessem em sua apostila 
em quais situações houve ou não esta melhora.  

Lição 8 

Foi discutida a tarefa semanal anterior, e abordado o tema da Lição 8 “Como 
posso encorajar meu filho a falar mais?”. Neste encontro o condutor por meio 
de bate-papo questionou os pais a respeito da rotina de cada pai, e encaixou 
nesta rotina quais situações os pais poderiam aproveitar estes momentos para 
que solicitassem para os seus filhos as estratégias de modificação de fala 
abordadas em terapia. A tarefa semanal foram os pais escolherem uma 
situação e utilizarem uma modificação de fala já trabalhados em terapia (Ex.: 
pedir para o seu filho ir comprar pão e lembrar de usar a fala forte) -até esta 
lição havia sido trabalhados pelo fonoaudiólogo a “fala devagar” e a “fala forte”. 

continua 
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Lição 9 

Foi discutida a tarefa semanal anterior e iniciada a Lição 9 “Como posso na 
minha casa ajudar meu filho a lembrar das estratégias de promoção de 
fluência?” Este assunto foi abordado por meio de um resumo feito por meio de 
uma apresentação de slide no programa Power Point pelo condutor, no qual 
nesta apresentação conteve uma “Linha do tempo” contendo todo o conteúdo 
ministrado no grupo de pais pelo condutor e a na Intervenção 
Fonoaudiológica, após a apresentação deste conteúdo o condutor fez um 
retrocesso de todo o conteúdo aprendido e necessário para a promoção da 
fluência e discutido mais duas estratégias abordadas (fala prolongada e 
prosódia), fechando o ciclo de modificação de fala que a terapeuta a propôs 
no programa. Sendo, assim esta dinâmica teve como objetivo fazer os pais 
refletirem sobre qual estratégia de modificação de fala os pais achavam que 
seus filhos apresentavam uma melhora mais evidente em sua fala. Salienta-
se que antes deste encontro o condutor do grupo já deveria ter discutido com 
o fonoaudiólogo qual modificação de fala foi mais eficiente com cada paciente 
para orientar cada pai particularmente. A tarefa semanal foram os pais 
jogarem o jogo de trilha que a fonoaudiológa entregou para os seus filhos, 
sendo que esta trilha abrangeu um resumo de todas estratégias já trabalhadas 
em terapia. 

Lição 10 

Discussão da tarefa semanal anterior. O tema da lição 10 abordado foi “O que 
mudou na fala do meu filho?” nesta sessão o condutor utilizou como estratégia 
para abordar este conteúdo um trecho pequena da fala fluente de cada criança 
pré e pós-intervenção fonoaudiológica e o grupo de pais, sendo que cada pai 
de seu respectivo filho escreveu ou falar o que achou que modificou na 
gagueira de seu filho e o que mudou nele mesmo, sua forma de falar e agir 
com seu filho. A tarefa semanal, foi o pai ouvir a história que seu filho levou 
para casa que foi construída em terapia e, toda vez que o seu filho 
apresentasse a disfuência mostrasse o sinal vermelho (que foi entregue no 
grupo para cada pai) e solicitar que seu filho “fale fácil” igual ao herói/princesa. 
Salienta-se que neste período de intervenção a criança já sabia qual estratégia 
seria a sua “fala fácil” escolhida (falar devagar/forte/prolongando/prosódia). 

Encerramento do 
grupo de pais e 
aplicação dos 

protocolos pós-
intervenção 

Foi discutida a tarefa semanal anterior e os pais escreveram em suas apostilas 
quais foram os pontos positivos e negativos do grupo de pais, além disso, os 
pais gravaram um depoimento de como foi o grupo de pais para eles e a 
intervenção fonoaudiológica para os seus filhos. 

• Aplicação do inventário de estilos parentais (GOMIDE, 2006). 

• Protocolo de atitudes comunicativas dos pais – PACP (ANDRADE, 
2006). 

• Protocolo de características de temperamento – PCT (ANDRADE, 
2006). 

Quadro 2 - Delineamento do programa do grupo de pais 

 

Conforme demonstrado o programa do grupo de pais, abaixo será descrito o 

programa de intervenção fonoaudiológica que foi relacionado e realizado 

concomitantemente com o grupo de pais (Quadro 3). 
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Pré-intervenção 
(aplicação dos 

testes) 

• Aplicação do teste de linguagem infantil: na área de fluência – ABFW 
(ANDRADE et al., 2004) – em toda a amostra. 

• Frequência total e severidade da gagueira SSI Riley (RILEY, 1994) – em 
toda a amostra. 

• Protocolo de risco para a gagueira do desenvolvimento – PRGD 
(ANDRADE, 2006). 

• Protocolo de performance motora da fala – PPMF (ANDRADE, 2006). 

• Protocolo de avaliação da consciência da gagueira – PACG (OLIVEIRA, 
2014). 

• Protocolos de avaliação de sentimentos e atitudes relacionadas a fala 
(CHMELA; REARDON, 2005 – tradução e adaptação de OLIVEIRA, 2010). 

Lição 1 

Nesta sessão a terapeuta trabalhou o motivo e a importância da criança estar 
na terapia (fase motivação). Além disso, a terapeuta também conscientizou a 
criança sobre a gagueira e, sobre o que é uma fala fluente e disfluente, por 
meio de personagens desenvolvidos especialmente para o programa. A tarefa 
semanal da criança foi pintar o personagem que fala fluente. 

Lição 2 

A terapeuta verificou a tarefa semanal anterior e, trabalhou na terapia por meio 
de vídeos de personagens já existentes nos desenhos animados que 
apresentam alterações da fluência e conjuntamente com a criança 
observaram as situações em que estes falaram “fácil” ou difícil sempre 
relacionando aos personagens apresentados na sessão anterior. A tarefa foi 
a criança desenhar um personagem da “Fala Fácil” e a um da “Fala Difícil”.  

Lição 3 

A terapeuta verificou a tarefa semanal e, abordou na terapia com a criança 
uma figura de um boneco desenhado no qual a criança deveria circular onde 
ela achava que fazia mais força para falar e porquê, além disso a criança 
também deveria desenhar como acha a sua fala e, fazer um cartaz com a 
terapeuta de quais situações é mais difícil falar. A tarefa semanal, foi a criança 
colar num quadro um adesivo no final de cada dia com uma cara feliz ou triste 
de como se sentiu em relação á sua fala, para depois discutir com a terapeuta 
na próxima sessão. 

Lição 4 

Discussão da tarefa semanal anterior e a terapeuta iniciou a promoção da 
coordenação pneumofonoarticulatória (exercícios de respiração e 
coordenação pneumofonoarticulatória) e conscientização dos momentos de 
gagueira da criança na terapia enquanto jogaram o jogo “Eu sou?” da Estrela®, 
quando a criança apresentasse a disfluência a terapeuta iria levantar o Sinal 
Vermelho, que também seria levado para a casa para que os pais fizessem 
durante um período do dia da criança a sinalização dos momentos de 
disfluência. 

Lição 5 
Foi abordado em terapia o trabalho com a respiração e relaxamento do 
paciente realizados pela terapeuta. A tarefa semanal foi o paciente treinar os 
exercícios respiratórios. 

continua 
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continuação 

Lição 6 

Verificar a tarefa semanal anterior. Nesta sessão o terapeuta treinou a 
respiração e coordenação pneumofonoarticulatória e iniciou o trabalho de 
relaxamento com o paciente os realizando sozinho somente com o comando 
verbal do terapeuta. Antes de iniciar o relaxamento com o paciente, o 
terapeuta construiu um boneco de palito com o paciente simbolizando “a 
musculatura tensa” e deu ao paciente para ele sentir a musculatura “relaxada” 
o brinquedo Amoeba® para esta conseguir correlacionar, após esta atividade 
o terapeuta e o paciente brincaram de ficarem com o corpo “duro” e “relaxado” 
e, após isto transmitirem para a fala “falar duro” e “falar mole” e 
correlacionarem quais dos personagens já trabalhados. A tarefa semanal foi 
treinar os exercícios de relaxamento com os pais. 

Lição 7 

Foi retomada a tarefa semanal anterior, o terapeuta trabalhou em terapia o 
relaxamento, a respiração, a coordenação pneumofonoarticulatória e o 
terapeuta iniciou a introdução da modificação da fala com o objetivo de 
promoção da fluência por meio da “Fala Devagar”, para a criança correlacionar 
esta fala devagar com um conteúdo concreto a terapeuta conjuntamente com 
a “fala rapida“ por meio da estratégia com o carrinho de corrida e a “Fala 
Devagar” com o auxílio do vídeo da tartaruga, pois este fala devagar, para 
falar bem. A tarefa foi a criança levar a tartaruga para colorir em casa e lembrar 
de falar devagar. 

Lição 8 

Será retomada a “Fala Devagar” e qual personagem fala deste modo. A 
terapeuta trabalhou o relaxamento, a respiração, a coordenação 
pneumofonoarticulatória e o terapeuta iniciou a introdução de uma nova 
modificação de fala, que é a “fala forte“, para a criança correlacionar a fala 
forte esta precisou enquanto batia forte no tambor falava as figuras retiradas 
devagar”. Outra estratégia utilizada foi o Jogo “Cara-a-Cara”®, a criança teve 
que utilizar esta estratégia enquanto jogava e, quando apresentava a 
disfluência a terapeuta  mostrava o sinal vermelho e solicitava para que a 
criança repetisse o conteúdo gaguejado. A tarefa semanal foram as crianças 
combinarem com os seus pais uma situação que utilizaram uma das 
modificações de fala trabalhadas em terapia. 

Lição 9 

Será retomada a tarefa semanal anterior e, a terapeuta trabalhou o 
relaxamento, a respiração, a coordenação pneumofonoarticulatória e o 
terapeuta iniciou a introdução. Para a automatização das moficacoes de fala 
utilizados os jogos da trilha e da memoria. Durante o momento de disfluência 
a terapeuta mostrou o sinal vermelho para o paciente e este deveria falar 
novamente o conteúdo gaguejado. A tarefa semanal foi a criança jogar a trilha 
com os seus pais.  

Lição 10 

Foi retomada a tarefa semanal. O terapeuta trabalhou o relaxamento, a 
respiração, a coordenação pneumofonoarticulatória e conscientizou à criança 
que nesta atividade ela poderia utilizar a modificação de fala que se sente mais 
à vontade para não gaguejar, conjuntamente com o terapeuta foi construir uma 
história. Após a construção da história a criança contará a história para a 
terapeuta e este sinalizou para a criança caso apresente momentos de 
disfluência. 

continua 
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Pós-intervenção 
(reaplicação dos 

testes) 

• Frequência total e severidade da gagueira SSI Riley (RILEY, 1994). 

• Aplicação do Teste de Linguagem Infantil: na área de Fluência ABFW 
(ANDRADE et al., 2004) – em toda a amostra. 

• Protocolo de Risco para a gagueira do desenvolvimento (ANDRADE, 2006). 

• Frequência total e severidade da gagueira SSI Riley (RILEY, 1994) – em 
toda a amostra 

• Protocolo de avaliação da consciência da Gagueira – PACG (OLIVEIRA, 
2014). 

• Protocolos de avaliação de sentimentos e atitudes relacionadas a fala 
(CHMELA; REARDON, 2005 – tradução e adaptação de OLIVEIRA, 2010). 

Quadro 3 - Delineamento do programa de intervenção fonoaudiológica 

 

 
5.2  CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

 

5.2.1  Crianças 

 

A caracterização da amostra é importante, uma vez que auxilia no 

delineamento e conhecimento dos indivíduos pesquisados. Nesta pesquisa, maioria 

das crianças (quatro crianças - 40%) era do gênero masculino, a média da idade das 

crianças foi de 6 anos e 3 meses. 

 

 

5.2.2  Pais 

 

A caracterização da amostra é importante, como já citado, pois auxilia no 

delineamento e conhecimento dos indivíduos pesquisados, principalmente em se 

tratando de um programa de grupo de pais, cujo programa de intervenção foi 

totalmente planejado e especificamente voltado à população enfocada. 

Participaram da amostra deste estudo cinco mães e um pai. Para a 

caracterização da amostra, na pré-intervenção, foi aplicado o questionário de 

caracterização do sistema familiar – pais ou responsável (DESSEN, 2009), que 

contém informações do pai e da mãe, ou seja, embora o questionário contenha 

informações de ambos os genitores de cada criança somente o pai ou a mãe 

participante do grupo de pais preencheu as informações de ambos. Selecionaram-se 
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os dados mais relevantes para a pesquisa contidos nestes questionários e 

apresentados a seguir. 

 

 

5.2.2.1  Delineamento dos dados pessoais  

 

No delineamento dos dados pessoais dos pais, foi realizada a média da idade 

dos pais, estado civil e nível de escolaridade. A média da idade dos pais (pais e mães) 

foi de 28 anos, sendo que a média dos pais foi 25 anos e a das mães foi de 31 anos. 

Em relação ao estado civil, os pais (pai e mãe) apresentaram uma média de 7 anos e 

6 meses de tempo de casamento, todos os pais (100%) apresentaram somente um 

companheiro, sendo que 10% dos pais vivem juntos, 40% dos pais são casados e 

10% divorciados. 

Na Tabela 1 encontram-se os dados referentes ao nível de escolaridade dos 

pais, separadamente pai e mãe e em conjunto.  

 

Tabela 1 - Nível de escolaridade dos pais que fizeram parte da amostra em porcentagem 

Escolaridade Mãe Pai Pais (pais e mães) 

1º grau completo 1 0 1 

1º grau incompleto 1 1 2 

2º grau completo 3 1 4 

2º grau incompleto 0 1 1 

Graduação completa 1 3 4 

Graduação incompleta 0 0 0 

 

 

5.2.2.2  Renda familiar e ocupação atual 

 

A renda familiar foi quantificada em relação ao valor equivalente do salário 

mínimo base nacional na época da coleta de dados, que era de R$ 830,00. A média 

da renda familiar foi de 2,8 salários mínimos. Observa-se que a metade das mães 

(50%) apresentam trabalho remunerado e, uma (16%) mãe apresenta serviço, uma 

mãe (16%) tem como ocupação serviços básicos e uma mãe (16%) apresenta serviço 

de cuidadora. Em relação aos pais, observa-se que cinco pais (83%) apresentam 
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ocupação atual, sendo que um pai (16%) apresenta possui serviço administrativo, três 

pais (50%) são profissionais liberais, um pai (16%) trabalha em serviço básico e um 

pai (16%) estava desempregado. 

 

 

5.2.2.3  Caracterização dos filhos 

 

Na amostra, pode-se observar que três pais (50%) tiveram apenas um filho, 

dois pais (33%) tiveram dois filhos e apenas um pai (16%) tiveram três filhos sendo 

que, 66,6% dos filhos eram do gênero feminino e 33,3% do gênero masculino. 

Em seguida, na Tabela 2, estão expostos os dados encontrados em relação 

ao tipo de escola que os filhos dos pais que compuseram a amostra frequentavam, a 

instituição escolar e o período, sendo possível observar que toda a amostra (100%) 

frequentavam a escola pública, a maioria (84%) em período parcial e cursavam o 

ensino infantil. 

 

Tabela 2 - Caracterização do tipo de instituição escolar e período escolar que os filhos dos pais da 
amostra frequentam em porcentagem 

Nível de Escolaridade Pública Privada Integral Parcial 

Creche 16 0 0 16 

Educação Infantil 84 0 0 34 

Ensino Fundamental 0 0 16 50 

 

 

5.3  COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS PRÉ E PÓS-INTERVENÇÃO 

 

5.3.1  Crianças 

 

5.3.1.1  Escore total e classificação da gravidade da gagueira - SSI Riley 

 

A seguir a Figura 2 esta apresentando o escore total do grau de severidade 

da gagueira, sendo possível observar que tanto na pré-intervenção com 66% quanto 

na pós-intervenção com 50% das crianças, o grau de maior ocorrência da gagueira foi 
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severa. Em contrapartida na pós-intervenção houve melhora no grau da severidade 

da gagueira das crianças, podendo ser observado um aumento na gagueira moderada 

(32%) e declínio da gagueira severa (50%). Estes resultados foram considerados 

estatisticamente significantes p=0,01%. 

 

 
PRÉ= resposta do SSI Riley pré-intervenção; PÓS= resposta do SSI Riley pós-intervenção; p= nível 
de significância, sendo que foi considerado significante p≤0,05%. 

Figura 2 - Resultados da frequência total e severidade da gagueira SSI Riley 

 

 

5.3.1.2  Perfil da fluência  

 

Na Tabela 3, pode-se analisar o perfil da fluência das crianças pré e pós-

intervenção, nota-se que, no conjunto de crianças analisado, em comparação dos 

dados da pré e pós-intervenção, houve diminuição das rupturas na fala e das 

disfluências comuns e gagas, assim como a porcentagem de disfluências gagas teve 

uma queda estatisticamente significativamente (p=0,039). 
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Tabela 3 - Comparação das duas médias do perfil da fluência pré e pós- intervenção 

 

Diferenças emparelhadas 

t df p 
Signific. 

Std. 
Desvio 

Std. Erro 
Médio 

95% Intervalo de 
Confiança da Diferença 

Mais baixo Superior 

Disfluências comuns 
pré e pós-intervenção 

5,714 9,464 3,577 -3,039 14,467 1,597 6 0,161 

Disfluências gagas pré 
e pós-intervenção 

20,143 24,667 9,323 -2,671 42,956 2,160 6 0,074 

Palavras por minuto 
pré e pós-intervenção 

-8,47186 23,03983 8,70824 -29,78014 12,83643 -0,973 6 0,368 

Silabas por minuto pré 
e pós-intervenção 

-3,83000 34,50753 13,04262 -35,74415 28,08415 -0,294 6 0,779 

Porcentagem de 
descontinuidade da 
fala pré e pós-
intervenção 

9,6714 11,8379 4,4743 -1,2768 20,6197 2,162 6 0,074 

Porcentagem de 
disfluências gagas pré 
e pós-intervenção 

12,2286 12,2991 4,6486 0,8538 23,6034 2,631 6 0,039 

 

 

5.3.1.3  Protocolo de performance motora da fala (PPMF) 

 

Neste protocolo de performance motora da fala (ANDRADE, 2006) todas as 

crianças (100%) apresentaram pontuação igual/superior a pontuação considerada 

adequada nas quatro áreas contidas do protocolo. Dessa maneira, não houve 

reaplicação pós-intervenção. 

 

 

5.3.1.4  Protocolo de avaliação da consciência da gagueira (PACG) 

 

Na Figura 3, observa-se que houve um aumento da conscientização das 

crianças da amostra de 34% para 66% quando comparados os resultados do PACG 

pré e pós-intervenção e, consequentemente, houve um declínio da não-

conscientização na pré-intervenção, dado que 66% das crianças não tinham 

consciência de sua gagueira, já na pós-intervenção apenas 34% não tinham esta 

consciência, porém os resultados não foram estatisticamente significantes (p=0,50). 
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p= nível de significância, sendo que foi considerado significante p≤0,05%. 

Figura 3 -  Resultados do protocolo de avaliação da consciência da gagueira 
(PACG) 

 

 

5.3.1.5  Protocolos de avaliação de sentimentos e atitudes relacionadas a fala  

 

A seguir, serão exibidas a frequência de palavras que mais apareceram no 

decorrer dos protocolos de avaliação de sentimentos e atitudes analisadas de forma 

temático-categorial por meio do software Nvivo. Conforme demonstrado na Figura 4, o 

sentimento mais nomeado na pré-intervenção foi “medo” com uma frequência de 16,67%.  

 

 

Figura 4 - Tela do software NVivo em que foi gerado os resultados das frequências de palavras 
dos protocolos de avaliação de sentimentos e atitudes relacionadas a fala na pré-
intervenção 
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Salienta-se que, na pré-intervenção, nenhuma criança nomeou algum 

sentimento positivo em relação à sua fala, conforme consta na Figura 5 apresentada 

em forma de nuvem para melhor visualização dos sentimentos presentes nos 

protocolos pré-intervenção. 

 

 

Figura 5 - Tela do software NVivo em que foi gerada a nuvem de palavras pré-intervenção 

 

Na análise de frequência de palavras usadas em relação aos sentimentos e 

atitudes envolvidos em sua fala, na pós-intervenção, foi possível observar - conforme 

mostra a Figura 6 - que a palavra que mais apareceu após a aplicação dos 

questionários foi “fácil” (19,44%), ressalta-se que, dentre as quatro palavras mais 

frequentes na pós-intervenção, três foram relacionadas à sentimentos positivos em 

relação à fala (“fácil”, “feliz” e “bonita”), sendo que a palavra “fácil” foi a que apareceu 

o maior número de vezes. 

Na pós-intervenção também observa-se que só houve o aparecimento de um 

sentimento negativo com maior frequência que foi o sentimento “ansioso” com 8,33%. 

Além disso, observa-se que o sentimento de maior ocorrência na pré-intervenção que 

foi o sentimento “medo” desapareceu dos sentimentos relatados pelas crianças de 

forma mais frequentes após a intervenção fonoaudiológica. 
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Figura 6 - Tela do software NVivo em que foi gerado os resultados das frequências de palavras 
dos protocolos de avaliação de sentimentos e atitudes relacionadas a fala na pós-
intervenção 

 

A seguir, na Figura 7, que corresponde à observação da nuvem de palavras 

pós-intervenção, as palavras de sentimentos positivos em relação à fala encontram-

se em disposições/tamanhos de maior ênfase quando comparadas às palavras de 

sentimentos negativos, podendo também novamente ser observada a diminuição do 

sentimento “medo” em relação aos demais sentimentos denominados.  

 

 

Figura 7 - Tela do software NVivo em que foi gerada a nuvem de palavras pós-intervenção 
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5.3.2  Pais 

 

5.3.2.1  Inventário de estilos parentais (IEP)  

 

A Figura 8 mostra que a maioria (66%) dos estilos parentais apresentados 

pelos pais se manteve e os estilos parentais que mudaram foram para melhor, pois 

dois pais (34%), quando avaliados na pré-intervenção, apresentavam estilo parental 

de risco e, na pós-intervenção, passou a apresentar estilo parental regular e outros 

dois pais (34%), na pré-intervenção, apresentavam estilo parental regular e, na pós-

intervenção, passaram a apresentar estilo parental ótimo. Os resultados dos estilos 

parentais pré e pós-intervenção não apontaram diferença estatisticamente significante 

(p=0,50%). 

 

 
IEP-PRÉ= resposta do inventário de estilos parentais pré-intervenção; IEP-PÓS= resposta do 
inventário de estilos parentais pós-intervenção; p= nível de significância, sendo que foi considerado 
significante p≤0,05%; Risco= estilo parental de risco; Regular= estilo parental regular; Ótimo= estilo 
parental ótimo. 

Figura 8 - Resultados dos estilos parentais dos pais obtidos pré e pós-
intervenção por meio do inventário de estilos parentais 
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5.3.2.2  Protocolo de risco para a gagueira do desenvolvimento (PRGD) 

 

O resultado deste protocolo esta demonstrado na Figura 9, podendo ser 

observado que não houve alterações do risco para o desenvolvimento da gagueira 

pré e pós-intervenção, de maneira que a maioria das crianças (50%) apresentavam 

risco para a gagueira do desenvolvimento. Os resultados não foram estatisticamente 

significantes sendo p=1.  

 

 
PRÉ= resposta do PRGD pré-intervenção; PÓS= resposta do PRGD pós-intervenção; p= nível de 
significância, sendo que foi considerado significante p≤0,05%. 

Figura 9 - Resultados do protocolo de risco para o desenvolvimento da gagueira 
(PRGD)  

 

 

5.3.2.3  Protocolo das características de temperamento (PCT) 

 

Foi realizada a pontuação do protocolo das características de temperamento 

– PCT (ANDRADE, 2006), sendo que os pais preenchem de forma a caracterizar o 

temperamento de seu filho. Foi possível observar – conforme a Figura 10 – que a 

maioria dos pais (66%) consideravam seus filhos como predominantemente 

extrovertidos; já na pós-intervenção houve um predomínio (84%) das características 

comportamentais médias (considerada a pontuação desejável) apontadas pelos pais 

no temperamento dos filhos. Estes resultados foram considerados estatisticamente 

significantes p=0,05. 
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PRÉ= resposta do PCT pré-intervenção; PÓS= resposta do PCT pós-intervenção; p= nível de 
significância, sendo que foi considerado significante p≤0,05%.  

Figura 10 - Resultados das características de temperamento dos pais obtidos 
pré e pós-intervenção por meio do protocolo das características de 
temperamento (PCT)  

 

 

5.3.2.4  Protocolo de atitudes comunicativas dos pais (PACP) 

 

A seguir, na Figura 11 será mostrada a pontuação do protocolo das atitudes 

comunicativas dos pais, sendo possível observar que nenhum pai da amostra (0%) 

apresentou perfil não-facilitador da comunicação, sendo a maioria dos pais 

apresentou perfil colaborador tanto na pré (66%) quanto na pós-intervenção (84%). 

Na pós-intervenção foi possível observar uma diminuição dos pais 

predominantemente formais ou permissivos de dois pais (34%) observados na pré- 

intervenção para somente um pai (16%) com este perfil na pós-intervenção. Os 

resultados não foram considerados estatisticamente significantes (p=0,44%). 
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PRÉ= resposta do PACP pré-intervenção; PÓS= resposta do PACP pós-intervenção; p= nível de 
significância, sendo que foi considerado significante p≤0,05%. 

Figura 11 - Resultados das atitudes comunicativas dos pais obtidos pré e pós-
intervenção por meio do protocolo das atitudes comunicativas dos pais 
(PACP) 

 

 

5.4  DIÁRIO DE CAMPO 

 

5.4.1  Frequência dos pais no grupo de pais 

 

A frequência dos pais no grupo de pais foi de presença em todas as 10 sessões 

realizadas por cinco pais; somente um pai faltou apenas uma única vez. Importante 

relatar que a proposta inicial do trabalho era de que fossem 10 pais, que era o montante 

da amostra possível de ser parte da coleta de dados no momento em que ela foi 

realizada, mas quatro pais não desejaram que seus filhos participassem da pesquisa, 

por não quererem se comprometer a participar de todas as sessões de intervenção com 

as crianças e do grupo de pais com a assiduidade necessária. 

 

 

5.4.2  Breve relato da experiência da pesquisadora em cada sessão do grupo de 

pais  

 

A seguir, será realizado, brevemente, um resumo das vivências principais dos 

pais no grupo de pais intervenção com as crianças, durante as 10 sessões realizadas, 
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pela descrição imediata da pesquisadora após término de cada uma das sessões de 

forma dissertativa no diário de campo. 

 

 

5.4.2.1  Sessão 1 

 

No inicio os pais estavam um pouco ansiosos e com dúvidas a respeito de 

como funcionaria o programa em questão, uma vez que estes encontros aconteceriam 

conjuntamente com a intervenção de seus filhos. Dessa maneira a pesquisadora 

acalmou os pais esclarecendo todas as dúvidas e mostrando-lhes o cronograma e os 

materiais no qual facilitou a compreensão por parte dos pais de como o programa 

funcionaria. Os pais desde o inicio se mostraram receptivos quanto ao Grupo de Pais 

tanto uns com os outros, quanto com a pesquisadora, não demonstraram medo ou 

introspecção para demonstrarem seus sentimentos, opiniões, concordâncias e 

discordâncias.  

 

 

5.4.2.2  Sessão 2 

 

Os pais realizaram a tarefa proposta, porém teve a necessidade da 

pesquisadora indagar os pais a respeito da resposta de cada um em suas tarefas.  A 

pesquisadora não encontrou dificuldades para a participação dos pais já que as 

dinâmicas utilizadas assumiram os papeis de estimular a intenção comunicativa dos 

pais, de maneira que os pais se emocionaram ao perceberem as suas importâncias 

na intervenção, podendo ser percebido pela pesquisadora que este aspecto os 

estimulou a participarem mais do grupo de pais. 

 

 

5.4.2.3  Sessão 3 

 

Os pais e a pesquisadora discutiram sobre a tarefa semanal anterior e os pais 

se mostraram entusiasmados, dizendo a maioria que os filhos conseguiram em alguns 

momentos da semana realizar a fala fácil; durante o conteúdo abordado da lição do 
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dia, os pais se empolgaram realizando a atividade das placas e conseguiram perceber 

muitos aspectos relacionados a fala dos filhos que antes não percebiam, em algumas 

situações indagavam a pesquisadora com o objetivo de tentarem compreender o 

porque dos filhos falarem de algum modo ou apresentarem algum concomitante físico. 

 

 

5.4.2.4  Sessão 4 

 

Neste encontro, houve pais que ficaram um pouco resistentes quanto à 

conscientização do filho. Durante os encontros anteriores, a pesquisadora já havia 

observado que dois pais evitavam falar que seus filhos apresentavam a gagueira e se 

referiam a gagueira como algum ʺprobleminhaʺ na fala, mas após este encontro a 

pesquisadora percebeu que estes dois pais passaram a não estigmatizar o termo 

gagueira e houve o início do processo de enfrentamento e aceitação quanto à fala dos 

filhos quando esses pais foram expostos não somente a explicação da pesquisadora 

sobre a importância da conscientização, mas – principalmente – quando foram 

expostos aos depoimentos dos outros pais do grupo. 

 

 

5.4.2.5  Sessão 5 

 

Foi discutido como foi a atividade da tarefa de casa anterior com os pais e 

como eles utilizaram o semáforo que os filhos levaram para casa e como o utilizaram 

nas situações; a maioria dos pais demonstrou muito domínio e conhecimento a 

respeito da gagueira e abordagem corretas em relação a fala de seus filhos. Neste 

encontro, no inicio os pais precisaram que a pesquisadora explicasse e exemplificasse 

melhor as disfluências gagas e não gagas e apresentaram dúvidas redundantes, que 

por meio de exemplos realizados pelos próprios pais e simulação das disfluências por 

cada um após o modelo da pesquisadora apresentaram compreender o conteúdo e 

sanarem as dúvidas. 
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5.4.2.6  Sessão 6 

 

Neste encontro foi abordado o tema: “Como posso auxiliar o meu(minha) 

filho(a) a melhorar a sua fluência?”, os pais ficaram um pouco ressabiados pois cada 

um recebeu uma bexiga, porém a pesquisadora explicou como seria a dinâmica e os 

pais ficaram muito curiosos a respeito das figuras e a utilização delas na terapia com 

os seus filhos e demonstraram muito interesse no decorrer da dinâmica para 

compreenderem todas as estratégias contidas no interior da bexiga. 

 

 

5.4.2.7  Sessão 7 

 

Os pais vieram com muitas dúvidas a respeito da atividade da respiração para 

treinar com seus filhos; sendo assim, a pesquisadora realizou o treino realizado com 

as crianças na intervenção, utilizando o colchonete para que os pais percebessem 

melhor essa dinâmica entre a fala e a respiração. Após a explicação da pesquisadora, 

os pais treinaram um com os outros, monitorados pela pesquisadora. Após a retomada 

da tarefa, foi realizada a dinâmica da musica para exemplificar a importância de se 

trabalhar ritmos na intervenção das crianças e foi observado pela pesquisadora que 

esta foi a atividade em que os pais ficaram mais tímidos para realizar; percebendo 

isso, a pesquisadora cantou junto com os pais e solicitava que todos os pais 

cantassem juntos para encoraja-los e o objetivo proposto fosse realizado.  

 

 

5.4.2.8  Sessão 8 

 

Neste encontro a pesquisadora observou que os pais estavam bem a vontade 

uns com os outros expondo as suas rotinas e situações em que poderiam encorajar 

seus filhos a falarem mais. Durante a exposição do tema do encontro, assim que a 

pesquisadora expos o que seria abordado, os pais já começaram a participar e elencar 

situações da rotina de cada um, e o que a pesquisadora achou mais relevante foi que 

os pais já conheciam uns aos outros o suficiente para se ajudarem entre si a pensarem 

em situações do dia-a-dia da rotina de cada um. 
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5.4.2.9  Sessão 9 

 

Nesta lição, por ter iniciado por meio de uma revisão do que foi realizado ao 

longo de todos os encontros, a pesquisadora apresentou um pouco de dificuldade 

para conduzir o grupo de pais, para que cada um respeitasse o seu turno para expor 

as suas opiniões e para que os pais não desfocassem do propósito da lição. No 

entanto, quando a pesquisadora percebia que os pais estavam se dispersando, trazia-

os novamente ao tema em questão por meio de perguntas diretas que refletissem o 

tema que estava falando ou retomava o conteúdo de forma mais diretiva, porém sem 

intimidar os pais.   

 

 

5.4.2.10  Sessão 10 

 

Durante todo este encontro, os pais estavam saudosistas, devido ao término 

do grupo e um pouco apreensivos de acharem que não saberiam lidar com os filhos 

após o término do grupo de pais, mas a pesquisadora – percebendo esta situação – 

trabalhou os pontos positivos e crescimento dos pais ao longo dos encontros e 

mostrou-se disponível para quando eles precisassem de seu auxílio e a ansiedade 

precipitada dos pais diminuiu.  

 



 



 

6 DISCUSSÃO 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

A questão da gagueira possuir características multidimensionais e 

multifatoriais faz com que haja várias abordagens de intervenção e maneiras 

diferenciadas de se referenciar a ela e às suas manifestações. Dessa maneira, tanto 

em termos metodológicos quanto de linha de raciocínio para o planejamento 

interventivo, a descrição detalhada de programas interventivos é escassa, 

principalmente numa forma que englobe os aspectos familiares e sociais da criança 

que gagueja e não somente o relato de como diminuir os episódios de disfluência e 

aumentar a fluência.  

Como a base deste trabalho é uma abordagem integrada da gagueira, em que 

os pais precisam fazer parte direta do programa fonoaudiológico interventivo, na área 

da fluência infantil estes precisam ser orientandos pelo profissional que atua 

diretamente com a comunicação e fluência de seu filho, que é o fonoaudiólogo. No 

entanto, se este não se sente instrumentalizado a tal, um dos lados da equação do 

sucesso terapêutico estará desequilibrado. Nesse contexto, a pesquisa aqui descrita 

mostrou a elaboração, implementação e realizou a análise dos efeitos de um 

programa de intervenção fonoaudiológica para fonoaudiólogos e pais de crianças 

disfluentes. 

Partiu-se do pressuposto colocado por diversos autores (ANDRADE, 2000; 

SASSI; CAMPANATI-OSTIZ; ANDRADE, 2001; CARVALHO et al., 2013) de que a 

fluência – descrita como o fluxo contínuo e suave de produção de fala – é o produto 

de uma programação cerebral complexa, dependendo da integração harmônica entre 

os processamento auditivo, da fala e da linguagem e envolvendo processos 

complexos e dinâmicos como o do controle das emoções e da memória, experiência, 

visão de mundo e imagem pessoal. Ainda assim, a fluência também é considerada 

(OLIVEIRA et al., 2007; DIAS; ALVES; VANDENBERGHE, 2014) uma habilidade 

linguística, ou seja, uma capacidade adquirida com a prática do uso da língua em 

diferentes contextos de fala, o que o programa de intervenção aqui exposto procurou 

contemplar. 

Outro fator importante no programa de intervenção aqui descrito é o papel da 

conscientização no trabalho com a fluência infantil. Acredita-se e fica evidente na 
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descrição das sessões, tanto com as crianças, quanto com os pais, que – assim como 

colocado por Jakubovicz e Basbaum (2012) e Silva e Ferreira (2013) – a intervenção 

fonoaudiológica que prioriza a conscientização da disfluências realizadas pela criança 

e que constitui sua gagueira permite com que a intervenção promova uma 

ressignificação que a criança que gagueja e sua família possuem quanto à sua fala. 

Além disso, por meio da conscientização da disfluência, o indivíduo consegue 

construir a sua autoimagem e passar a perceber o que ocorre em sua fala e os 

concomitantes físicos associados à ela quando há momentos de disfluência, 

permitindo assim que desenvolva um maior controle sobre sua fala. Em relação aos 

pais, estes se sentem mais empoderados e instrumentalizados a saber como reagir 

frente às disfluências dos filhos e a como solicitar que estes usem as estratégias que 

trabalharam na intervenção fora do ambiente terapêutico, para poderem auxiliar seus 

filhos em momentos de enfrentamento. 

No estudo aqui apresentado, quanto à avaliação da consciência da gagueira 

com as crianças, no protocolo aplicado – protocolo de avaliação da consciência da 

gagueira (PACG) – de Oliveira (2014), observou-se que a consciência da gagueira 

aumentou na pós-intervenção, pois de 34% que tinham consciência na pre-

intervenção, 66% passaram a apresentar a consciência da gagueira na pós-

intervenção. Isso teve reflexos positivos também numa análise qualitativa, pois nos 

Protocolos de avaliação de sentimentos e atitudes relacionadas a fala (CHMELA; 

REARDON, 2005 – tradução e adaptação de OLIVEIRA, 2010), houve nomeação 

frequente de sentimentos negativos na pré-intervenção (como a palavra “medo”) e, 

em nenhum momento da pré-intervenção, as crianças usaram palavras descritivas de 

sentimentos positivos para descrever sua fala, mesmo que teoricamente a análise 

tivesse apontado que grande parte não tinha consciência da gagueira. Fica aqui o 

debate em relação a este fato: se mesmo crianças pequenas que não tenham 

consciência da gagueira, descrevem sua fala com palavras negativas, será mesmo 

que essa consciência não deveria ser realmente enfocada no sentido de trabalhar uma 

conotação positiva na identificação, conscientização e desmistificação das 

disfluências, retirando assim a visão desta como algo negativo e transformando sua 

visão como algo que é uma característica de fala, que tende a melhorar quando 

trabalhada? 



6 Discussão 79 

Esse foi um dos pontos de destaque do programa de intervenção aqui 

demonstrado, pois – tendo sido realizado o trabalho com a conscientização da 

gagueira – na pós-intervenção, ao ser aplicada novamente a análise quantitativa e 

qualitativa, na análise temático-categorial realizada com a frequência de palavras 

usadas em relação aos sentimentos e atitudes envolvidos em sua fala, foi possível 

observar que a palavra que mais apareceu foi “fácil” e, dentre as quatro palavras mais 

frequentes, três foram relacionadas à sentimentos positivos em relação à fala (“fácil”, 

“feliz” e “bonita”). O único sentimento negativo que apareceu na pós-intervenção foi a 

palavra “ansioso”; a palavra “medo” – tão frequente na pré-intervenção – desapareceu 

dos sentimentos relatados pelas crianças após a intervenção fonoaudiológica. 

Da mesma forma, sobre o perfil comportamental dos pais em atitudes 

comunicativas e na forma que veem seus filhos, no protocolo das atitudes 

comunicativas dos pais (ANDRADE, 2006), embora tenha sido possível observar que 

nenhum pai da amostra – mesmo na pré-intervenção – apresentou perfil não-

facilitador da comunicação, a maioria dos pais apresentou perfil colaborador tanto na 

pré quanto na pós-intervenção. No entanto, na pós-intervenção foi possível observar 

uma diminuição dos pais predominantemente formais ou permissivos. 

Já no protocolo das características de temperamento – PCT (ANDRADE, 

2006), no qual os pais preenchem de forma a caracterizar o temperamento de seu 

filho, foi possível observar – assim como no estudo de Giorgetti, Oliveira e Giacheti 

(2015) – que a maioria dos pais, na pré-intervenção, considerava seus filhos como 

predominantemente extrovertidos; já na pós-intervenção houve um predomínio das 

características comportamentais médias (considerada a pontuação desejável) 

apontadas pelos pais no temperamento dos filhos. Na verdade, estudos como os de 

Ratner e Silverman (2000) e Oliveira et al. (2010) também já mostravam que pais de 

crianças disfluentes têm expectativas distorcidas das habilidades comunicativas de 

seus filhos, indicando que os pais possuem um sentimento geralmente deprimido em 

relação  fala e linguagem da criança. No programa de intervenção aqui apresentado, 

o fato de ter havido mudança na percepção dos pais, pode estar refletindo tanto essa 

expectativa mais equalizada dos pais em relação aos filhos quanto uma real melhora 

das crianças nesse quesito, o que – sem dúvida – independentemente do motivo, 

demonstra um resultado positivo alcançado. 
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Por fim, em relação ao comportamento dos pais, ao ser verificado o estilo 

parental apresentado pelos pais, notaram-se algumas mudanças também positivas, 

dado que quando avaliados na pré-intervenção, dois de seis apresentaram estilo 

parental de risco e, na pós-intervenção, passaram a apresentar estilo parental regular 

e outros dois pais que, na pré-intervenção, apresentaram estilo parental regular e, na 

pós-intervenção, passaram a apresentar estilo parental ótimo. Essa é uma mudança 

que pode também ter tido reflexos nos resultados apresentados no parágrafo anterior, 

em que os pais preencheram o protocolo de características de temperamento de seu 

filho, pois estudos como o de Giorgetti, Oliveira e Giacheti (2015), que investigaram o 

perfil comportamental e de competências sociais de crianças e jovens com gagueira 

e compararam com indivíduos sem gagueira, a partir da opinião de seus pais, 

mostraram que, na comparação intergrupos, houve diferença no perfil comportamental 

das crianças e jovens, no que se refere ao escore total e aos problemas internalizantes 

e externalizantes e, no perfil social, no que tangia ao escore total e à escala de 

atividades. No que se referia à opinião dos pais, os filhos com gagueira apresentaram 

comportamentos e competência social peculiar, com maior tendência a manifestar 

alterações nessa área, em comparação com os filhos fluentes, sendo que os 

sentimentos mais listados pelos pais foram medo, nervosismo/tensão, culpa, 

ansiedade, perfeccionismo. 

Cabe aqui uma discussão também sobre o perfil da amostra, já que a 

caracterização da amostra é importante, uma vez que auxilia no delineamento e 

conhecimento dos indivíduos pesquisados. Assim como em pesquisas similares 

(HEALEY; TRAUTMAN; SUSCA, 2004; ANDRADE, 2006; PACKMAN et al., 2011; 

JAKUBOVICZ; BASBAUM, 2012; OLIVEIRA; PEREIRA, 2014), nesta pesquisa, 

maioria das crianças era do gênero masculino, mostrando a maior prevalência de 

alterações de fluência em meninos. A média da idade das crianças foi de 6 anos e 3 

meses. Quanto aos pais, a média da idade dos pais foi de 28 anos, de pais casados 

e com uma média de tempo de casamento de 7 anos e 6 meses – que demonstra um 

perfil de jovens casais, em fase de aquisição segundo Gomide (2006) e Dessen (2009) 

– que é quando os casais não são mais recém-casados, mas ainda estão na fase de 

se consolidar financeiramente e ainda tendo os filhos em fase de nascimento e 

crescimento na infância – o que se comprova pelo fato de que grande parte dos casais 

tinha apenas um filho ou dois (somente um dos casais tinha três filhos).  
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Quanto à escolaridade e renda familiar, que são aspectos importantes na 

definição da linguagem mais adequada para acessar essas famílias, a maioria das 

mães apresentava 2º grau completo (uma só apresentava graduação completa e as 

demais com 1º grau completo ou incompleto) e a maioria dos pais apresentava 

graduação completa (os demais variando entre 1º grau ou 2º grau incompletos). A 

média da renda familiar foi de 2,8 salários mínimos, sendo que a metade das mães e 

quase todos os pais exercia trabalho remunerado (um estava desempregado). As 

mães que não trabalhavam exerciam ou atividades relacionadas ao lar ou atividades 

não-remuneradas. Outra forma de caracterizar a situação socioeconômica é a análise 

quanto ao tipo de escola que os filhos dos pais que compuseram a amostra 

frequentavam e foi possível observar que os filhos dos pais da totalidade da amostra 

frequentavam a escola pública, em período parcial, estando ainda todos os filhos no 

Ensino Infantil ou Fundamental I – o que, mais uma vez, mostrou que os casais e, 

portanto, suas famílias se encontravam em fase de aquisição (GOMIDE, 2006; 

DESSEN, 2009), sendo esse um período que facilita mudanças comportamentais em 

relação à educação dos filhos, o que reforça as modificações apontadas em relação 

ao comportamento dos pais na pesquisa aqui apresentada. 

Quanto à frequência dos pais no grupo de pais, em todas as 10 sessões 

realizadas, cinco dos seis pais da amostra frequentou todas as sessões e somente 

um pai faltou apenas uma única vez. Importante relatar que a proposta inicial do 

trabalho era de que fossem 10 pais, que era o montante da amostra possível de ser 

parte da coleta de dados no momento em que ela foi realizada, mas quatro pais não 

desejaram que seus filhos participassem da pesquisa, por não quererem se 

comprometer a participar de todas as sessões de intervenção com as crianças e do 

grupo de pais com a assiduidade necessária. 

Sobre os resultados alcançados com influência direta na fluência das 

crianças, em relação à frequência total e severidade da gagueira – pelo protocolo SSI 

Riley – (RILEY, 1994), na pós-intervenção houve melhora no grau da severidade da 

gagueira das crianças, podendo ser observado um aumento na gagueira moderada 

(32%) e declínio da gagueira severa (50%), sendo que os resultados foram 

considerados estatisticamente significantes, assim como no estudo de Oliveira e 

Pereira (2014), que propuseram um programa para crianças desenvolvido mediante 

quatro fases (Fase 1: orientação aos familiares; Fase 2: exploração do processo de 
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fala e da gagueira; Fase 3: promoção da fluência; Fase 4: transferência e manutenção 

da fluência), e cujos achados indicaram que houve uma redução quantitativa nas 

rupturas, o que ocasionou um aumento no fluxo de sílabas por minuto, e também uma 

diminuição na gravidade da gagueira, confirmando a eficácia terapêutica do programa 

de terapia aplicado. 

Quanto ao perfil da fluência das crianças pré e pós- intervenção, notou-se que, 

houve diminuição das rupturas na fala e das disfluências comuns e gagas, assim como 

a porcentagem de disfluências gagas teve uma queda estatisticamente 

significativamente. Resultados similares foram obtidos no estudo de Oliveira e Pereira 

(2014) citado no parágrafo anterior e em outros estudos, como o de Sonneville-

Koedoot et al. (2015), que estudaram o tratamento indireto de crianças pré-escolares 

em uma pesquisa multicêntrica, randomizada e controlada com acompanhamento de 

18 meses, no qual um grupo de crianças recebeu tratamento direto (intervenção com 

as crianças) e outro recebeu tratamento indireto (intervenção com os pais) e cujos 

resultados mostraram que crianças que receberam o tratamento direto tiveram 

escores ligeiramente melhores na maioria das medidas de severidade da gagueira, 

taxa de rupturas, fluência e velocidade de fala. 

Andrade (2006) propôs um programa de intervenção infantil baseado no 

índice de desenvolvimento da gagueira. Para a aplicabilidade do programa é 

necessário aplicar uma prova de avaliação contida no programa para definir qual nível 

de risco a criança se encontra para delinear qual subtipo do programa seguir, uma vez 

que o programa é dividido em cores de acordo com grau de risco de desenvolvimento 

da gagueira: programa verde para crianças com baixo risco de desenvolvimento da 

gagueira (abordagem indireta, no qual se aborda somente a sensibilização familiar 

para o conhecimento das atitudes positivas e negativas da fluência); programa 

amarelo desenvolvido para crianças com risco para a gagueira (intervenção direta 

com a criança e família, no qual o objetivo é sensibilizar a criança e a família sobre os 

benefícios da fala suave e lentificada como elemento primordial para a fluência) e o 

programa vermelho delineado para crianças com alto risco de apresentar uma 

gagueira crônica (também de intervenção direta, no qual se trabalha a promoção da 

fluência da fala e sensibilização da criança e família de que as rupturas da fala podem 

ser reduzidas). Na pesquisa aqui realizada, também foi feita a análise do risco pelo 

protocolo de risco para a gagueira do desenvolvimento (PRGD) proposto por Andrade 
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(2006) e observou-se que a população a que foi direcionado o programa de 

intervenção aqui proposto apresentava alto risco e risco para gagueira do 

desenvolvimento. Esse dado se justifica pelo fato de que as crianças – embora tenham 

demostrado melhora no período da intervenção realizada de foram direta e indireta – 

ainda se enquadravam dentro do que se define na literatura como tendo quadro de 

gagueira e justifica a intervenção direta adotada com crianças e pais. 

Na aplicação do protocolo de performance motora da fala (ANDRADE, 2006) 

todas as crianças apresentaram pontuação igual/superior a pontuação considerada 

adequada nas quatro áreas contidas do protocolo. Dessa maneira, não houve 

reaplicação pós-intervenção. Esse dado demostra que o perfil dos quadros de 

gagueira que as crianças apresentavam eram, com o apontado no diagnóstico 

fonoaudiológico utilizado na seleção dos indivíduos para a participação no estudo, um 

quadro de gagueira do desenvolvimento sem comprometimentos do perfil motor. 

Desta forma, na intervenção adotada, ao contrário de outros estudos similares, como 

o de Jakubovicz e Basbaum (2012), não abordou treinamento específico voltado a 

diadococinesia oral ou a motricidade orofacial. 

De uma forma geral, tanto na apresentação e discussão dos resultados dos 

dados alcançados na pesquisa aqui relatada, não foram comentadas a significância 

estatística dos resultados, visto que o numero de participantes foi reduzido (apenas 

seis crianças e seis pais), o que pode ter influenciado a análise estatística. Uma maior 

amostra com certeza faria com que essa significância fosse melhor demonstrada, 

ficando aqui uma sugestão de replicabilidade desse estudo numa amostra maior. Em 

contrapartida, ressalta-se que estudos de intervenção no Brasil ainda são um desafio 

grande para os pesquisadores, pois envolve uma série de controle de variáveis e um 

acompanhamento longitudinal que, por muitas vezes, dificultam sua realização. 

 

 

6.1  DO “FINAL” PARA O “INÍCIO” 

 

Sobre o programa de intervenção aqui proposto e para que ficasse mais claro 

aos futuros leitores e fonoaudiólogos que possam vir a aplicar o programa em suas 

práticas clínicas, foram elaborados dois guias práticos: um para fonoaudiólogos e 

outro para os pais, com o objetivo de propor um material didático e motivador para os 
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pais, no qual estes pudessem consultar o conteúdo ministrado durante as sessões de 

intervenção em grupo ou após o término delas e também guardar esse conteúdo para 

transmitir as informações discutidas a outros familiares não-participantes do grupo de 

pais. 

Como exposto anteriormente, procurou-se organizar as informações 

coletadas de forma a auxiliar os pais a compreenderem a alteração de linguagem de 

seus filhos e viabilizarem formas de auxiliar o desenvolvimento da linguagem dos 

mesmos, participando mais ativamente da intervenção fonoaudiológica. 

Desta forma, cada capítulo da apostila correspondia com a sessão de 

intervenção fonoaudiologica e o material ministrado na sessão do grupo de pais e 

continha, ao final, uma tarefa para que os pais e as crianças as realizassem em casa. 

Para isto, a pesquisadora realizou um levantamento de quais atividades poderiam ser 

contempladas nessas tarefas para que os pais pudessem realizar corretamente em 

casa e também quais atividades poderiam desenvolver com seus filhos no ambiente 

doméstico. 

Após este levantamento de informações, a pesquisadora organizou estes 

conteúdos de forma que fossem distribuídos nas 10 sessões semanais e com a 

duração de 50 minutos e os transformou em capítulos da apostila de forma que todos 

os materiais lidos e consultados tiveram que ser remodelados numa linguagem clara 

e simples, para que os pais pudessem compreender o que estavam lendo e para que 

fosse despertado o seu interesse. 

Desta forma, incluiu-se – das fases tradicionais dos tratamentos da gagueira 

que se baseiam em estratégias de modificação da gagueira e modelamento da fluência 

(ANDRADE, 1999, 2003) – no programa proposto, a seguinte abordagem, incluindo 

aqui algumas terminologias adaptadas pela pesquisadora à área (Quadro 4). 
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Fase Sessões que a abordaram 

Motivação 1 e 2 

Informação 1 e 2 

Desmistificação 1, 2, 3 e 4 

Identificação 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

Conscientização 3, 4, 5 e 6 

Enfrentamento 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

Treinamento da fluência 4, 5, 6, 7, 8 e 9 

Empoderamento 9 e 10 

Quadro 4 - Fases do processo do programa de intervenção 

 

Muitos deverão questionar o fato de tais quadros estarem na discussão e não 

no item relacionado aos resultados, na exposição do programa de intervenção em si, 

mas o fato desses aqui se encontrarem se justifica para que se possam discutir 

realmente os resultados alcançados com outras propostas de intervenção anteriores. 

Normalmente, o que se espera num programa de intervenção em gagueira, é 

promoção de uma melhor fluência e que seja este o principal foco da intervenção 

(ANDRADE, 1997, 1999, 2003; MORAES; NEMR, 2007) e, embora o programa aqui 

descrito, tenha obtido bons resultados quanto a esse item – como explicitado mais 

abaixo – a questão do treinamento da fluência em si foi abordado em cinco das 10 

sessões propostas, o que torna o argumento de que a melhora na fluência pode ser 

alcançado não apenas pelo treinamento da fluência em si, mas por todo o processo 

que permeia a produção e manutenção da fluência, como a identificação (abordada 

em cinco sessões), a conscientização (trabalhada em quatro sessões), 

desmistificação (abordada em quatro sessões) e enfrentamento (trabalhada em sete 

sessões) da gagueira tanto pelas crianças quanto pelos pais, em se falando de uma 

abordagem integrada. 

Ainda assim fica claro que a melhora da fluência não deve ser o único critério 

a ser utilizado e que o objetivo máximo da intervenção deve ser incrementar a 

habilidade do indivíduo disfluente para falar melhor e em qualquer situação, utilizando 

suas habilidades de comunicação, como anteriormente apontado por muitos autores 

(ANDRADE, 1997, 1999, 2003; MORAES; NEMR, 2007; OLIVEIRA et al., 2011).  
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Pensando ainda tanto na adesão, no início das sessões de intervenção, 

quanto na real aplicabilidade de todo conteúdo abordado não só durante a duração 

do programa de intervenção, mas para que isso fosse levado para a vida das crianças 

e suas famílias, foi planejada a abordagem com a motivação (trabalhada nas duas 

sessões iniciais) e o empoderamento tanto de crianças quanto dos pais (em duas 

sessões, sendo as finais). O conteúdo relacionado a informação sobre a gagueira foi 

diretamente abordado em apenas duas sessões, rompendo também um paradigma 

de que o trabalho de grupo de pais deva ser somente informativo, abordando – 

portanto – apenas conteúdos cognitivos e não os atitudinais, comportamentais e 

emocionais.  

Oliveira et al. (2010) e Alm (2014), em trabalhos prévios, já colocaram que 

comportamentos inadequados dos familiares em relação à disfluência infantil (como, 

por exemplo, o não respeito à troca de turnos, fala rápida, etc.), têm um importante 

papel na instalação e manutenção da disfluência, uma vez que estes comportamentos 

sinalizam falta de disponibilidade comunicativa, representam um aumento na 

demanda linguística e motora da fala conjuntamente com as variações situacionais da 

gagueira e o papel da cognição social.  

Autores como Rustin e Cook (1995) apresentaram a visão de que o 

envolvimento dos pais é essencial para a gestão eficaz da fluência de crianças que 

gaguejam e defenderam uma abordagem – como a aqui apresentada – na qual se 

considere o trabalho e melhora das habilidades de interação pai-filho como base para 

facilitar o desenvolvimento de habilidades de fluência em crianças pequenas não 

somente de forma direta, mas com abordagem complementar de programas de 

terapia de grupo intensivo subdivididos por faixas etárias e graus parentais. 

Mesmo em relação à pronta recuperação da gagueira tardia, autores 

(ANDERSON; FENSELFELD, 2003) que realizaram uma análise temática de crianças 

com mais de 10 anos de idade e que gaguejavam, observaram que fatores como o 

aumento da confiança, a motivação aumentada das crianças e de seus pais 

influenciaram como fator positivo em relação à fala e que estão diretamente ligados a 

uma tardia recuperação da fluência. 

Em relação a crianças pequenas, sabe-se (YAIRI; AMBROSE, 2005; 

OLIVEIRA et al., 2012) que os primeiros sinais da gagueira ocorrem de 2 a 5 anos, e 
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que em 80% dos casos ocorre a recuperação espontânea da gagueira após o início 

desta.  

Oliveira et al. (2010) cita que, mesmo a gagueira infantil podendo desaparecer 

sem a intervenção fonoaudiológica em 80% dos casos, em 20% das crianças a 

gagueira persiste e se torna crônica e a diferenciação das crianças do primeiro para o 

segundo grupo é realizada por meio dos fatores de riscos, como o gênero, idade, 

tempo de surgimento da gagueira, seu tempo de duração, tipologia das disfluências, 

estressantes físicos, histórico pré, peri e pós-natal, histórico familial, fatores 

emocionais, comunicativas e qualitativos relacionados à gagueira. Por isso, não se 

justifica que uma criança que gagueja se torne um adolescente ou adulto que gagueje, 

pois já é suficiente comprovado que a intervenção precoce realizada pelo 

fonoaudiólogo por meio de uma orientação familiar permite ter um resultado melhor e 

mais rápido.  

Desta forma, independentemente da faixa etária das crianças e de qual 

programa ou abordagem terapêutica para a intervenção na disfluência infantil o 

fonoaudiólogo for adotar, trabalhos como o aqui apresentado corroboram o fato de 

que – se os pais não forem bem orientados e engajados pelo terapeuta para 

participarem ativamente do processo de intervenção e se este não for feito em 

processo de complementaridade ao que esta sendo feito com a criança na “sala de 

terapia” – o progresso da intervenção realizada diretamente com as crianças 

provavelmente será mais lentificado e desmotivador, além de proporcionar o processo 

de terceirização da responsabilidade pela melhora da linguagem e da fala da criança. 

Os pais podem e devem ser os agentes facilitadores da intervenção fonoaudiológica 

(GONÇALVES, 2012) e devem ser parceiros do fonoaudiólogo, mas este tem que 

estar habilitado e disposto e tal. Sendo assim, espera-se que a pesquisa aqui exposta 

possa ter sido um passo a mais para que fonoaudiólogos tenham instrumentos nos 

quais se basear e programas de intervenção direcionados e focais que facilitem seu 

trabalho diário na melhora da fluência e da qualidade de vida de crianças que 

gaguejam e seus pais.  
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7  CONCLUSÃO 

 

 

O trabalho aqui apresentado mostrou a elaboração, implementação e realizou 

a análise dos efeitos de dois programas de intervenção fonoaudiológica voltados para 

crianças disfluentes e seus pais, que pode ser utilizado por fonoaudiólogos que atuem 

na área de fluência infantil, de maneira que possuiu alta aplicabilidade. 

Os dados aqui expostos contribuíram para a área de fluência, uma vez que 

permitiram a descrição detalhada de um programa de intervenção fonoaudiológica 

voltado às crianças, mas concomitante a um grupo de pais, permitindo que – por meio 

dos guias desenvolvidos no programa – outros fonoaudiólogos possam utilizar a 

intervenção proposta, cuja aplicabilidade das estratégias já foi verificada pelo uso de 

protocolos e questionários que foram utilizados como instrumentos para a avaliação 

da evolução das crianças e do desempenho do grupo de pais. 

Ficam aqui sugestões de que esse estudo seja replicado numa amostra maior 

de crianças e pais e em outras faixas etárias e que novas propostas de intervenção 

possam vir a ser feitas e nascerem desse primeiro passo realizados por esta pesquisa. 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PROJETO DE PESQUISA 

Proposta de um programa de intervenção fonoaudiológica para crianças disfluentes: 
guia prático para fonoaudiólogos e pais 

 
Convidamos você a participar da pesquisa “Proposta de um programa de intervenção fonoaudiológica 
para crianças disfluentes: guia prático para fonoaudiólogos e pais” que tem como objetivo descrever os 
efeitos de um programa de intervenção fonoaudiológica para fonoaudiólogos e pais de crianças 
disfluentes (crianças com gagueira) e elaborar, implementar e avaliar este referido programa de 
intervenção fonoaudiológica em fonoaudiólogos e pais de crianças disfluentes (com gagueira) da 
Clínica-escola de Fluência da FOB-USP. O programa será composto por 10 sessões de terapias 
fonoaudiológicas com duração de 50 minutos cada, com a frequência de duas vezes por semana. Este 
programa de intervenção não possui riscos e irá promover uma melhor comunicação com seu(ua) 
filho(a) e ajudar no tratamento dele(a)m sendo este um beneficio que você e sua família teriam em 
participar desta pesquisa. É importante salientar que para obter estas melhoras pediremos que você 
frequente o grupo de pais e o seu(ua) filho(a) a terapia fonoaudiológica assiduamente (sem faltas) e 
também compareçam dois dias combinados previamente antes e depois do tratamento para que seja 
realizada uma avaliação no qual serão aplicados testes e questionários em você e no(a) seu(ua) filho(a) 
para verificarmos se houve eficácia no programa desenvolvido. Ambos os questionários, gravações e 
relatórios serão armazenados com segurança pelo responsável da pesquisa, sem a identificação do 
participante da pesquisa e serão utilizados exclusivamente para esta pesquisa, após o término da 
análise estes materiais serão utilizados exclusivamente para este pesquisa. É importante ressaltar que 
os procedimentos que serão realizados não serão invasivos, ou seja, não necessitarão de medicação, 
cirurgias ou algo que cause dor. Em qualquer momento, você poderá fazer perguntas diversas sobre 
qualquer assunto relacionado ao estudo, bem como a liberdade de retirar seu consentimento e deixar 
de autorizar a sua participação no estudo, sem prejuízo de continuidade do tratamento de seu(ua) 
filho(a) nesta instituição.  
Fica assegurado que não se identificará por nome nem você nem seu filho(a), mantendo a informação 
confidencial, isto é, em sigilo e privacidade. Como já citado, este programa de intervenção não possui 
riscos diretos, sendo que o único risco é que seu filho e/ou você possam ficar um pouco cansados em 
participar das sessões de intervenção, devido ao tempo de duração das sessões (colocar aqui o tempo); 
no entanto, o beneficio direto será promover uma melhor comunicação com seu(ua) filho(a) e ajudar no 
tratamento dele(a) – o que auxiliará o desenvolvimento da criança tanto no ambiente familiar quanto no 
ambiente escolar e demais ambientes sociais que você e sua família frequentam. Sua participação na 
pesquisa não acarretará gastos, já que será no horário em que seu filho já frequenta a clínica-escola 
de Fonoaudiologia da FOB-USP; portanto, não haverá ressarcimento porque não haverá custo em sua 
participação na pesquisa. Está garantido seu direito de indenização sobre qualquer dano que sofra em 
decorrência da pesquisa. Após a pesquisa, seu filho continuará a frequentar os atendimentos 
fonoaudiológicos na referida instituição. Uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido 
ficará com você. 
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Em qualquer momento, para esclarecimentos de dúvidas sobre sua participação na pesquisa, você 
poderá entrar em contato com a pesquisadora (Bianca Rodrigues Lopes Gonçalves), na Alameda Dr. 
Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila Universitária – Bauru – SP – CEP 17012-901, pelo telefone 
(14)99611-9773 ou pelo e-mail bia_rlg@hotmail.com. Se houver denúncias ou reclamações, você 
poderá também entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 
Faculdade de Odontologia de Bauru-USP - Prédio da Pós-Graduação (bloco E - pavimento superior), 
de segunda à sexta-feira, no horário das 14 às 17 horas, em dias úteis, localizado na Alameda Dr. 
Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila Universitária – Bauru – SP – CEP 17012-901, 
Telefone/FAX(14)3235-8356, e-mail: cep@fob.usp.br 
 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr.(a) 
_________________________________________________________________________________, 
portador da cédula de identidade ______________________, após leitura minuciosa das informações 
constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, devidamente explicada 
pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será 
submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, DECLARA e FIRMA seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa proposta. Fica 
claro que o participante da pesquisa, pode a qualquer momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE 
E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e ciente de que todas as informações prestadas 
tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional (Art. 9º do Código de Ética 
Odontológica, ou Art. 13º do Código de Ética Fonoaudiológico). 

Por fim, como pesquisador(a) responsável pela pesquisa, DECLARO o cumprimento do disposto na 
Resolução CNS nº 466 de 2012, contidos nos itens IV.3 e IV.4, este último se pertinente, item IV.5.a e 
na íntegra com a resolução CNS nº 466 de dezembro de 2012. 

Por estarmos de acordo com o presente termo o firmamos em duas vias igualmente válidas (uma via 
para o participante da pesquisa e outra para o pesquisador) que serão rubricadas em todas as suas 
páginas e assinadas ao seu término, conforme o disposto pela Resolução CNS nº 466 de 2012, itens 
IV.3.f e IV.5.d. 

 
Bauru, SP, ________ de ______________________ de ________. 
 
 
__________________________________   _______________________________ 
   Assinatura do Participante da Pesquisa        Bianca Rodrigues Lopes Gonçalves  
                                                                                  Pesquisadora Responsável 
 
O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, organizado e criado pela FOB-USP, em 29/06/98 (Portaria 
GD/0698/FOB), previsto no item VII da Resolução CNS nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do 
Ministério da Saúde (publicada no DOU de 13/06/2013), é um Colegiado interdisciplinar e 
independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para 
defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir 
no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 
 
Qualquer denúncia e/ou reclamação sobre sua participação na pesquisa poderá ser reportada a este 
CEP: 
 
Horário e local de funcionamento: 
Comitê de Ética em Pesquisa 
Faculdade de Odontologia de Bauru-USP - Prédio da Pós-Graduação (bloco E - pavimento superior), 
de segunda à sexta-feira, no horário das 14 horas às 17 horas, em dias úteis. 
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 
Vila Universitária – Bauru – SP – CEP 17012-901 
Telefone/FAX (14)3235-835 e-mail: cep@fob.usp.br 
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Anexos 197 

ANEXO B – Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo  
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