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Interesses especiais:
A Décima Edição do Informativo
do Curso de Fonoaudiologia
retrata o sucesso do filme O
Discurso do Rei e a importância de sua repercussão para a
Fonoaudiologia.

O Sucesso do filme : Discurso do Rei (The King's Speech)
O filme “O Discurso do Rei “ foi merecidamente
premiado no Oscar 2011 com os quatro mais impor‐
tantes prêmios da noite— Melhor Filme, Diretor,
Ator e Roteiro Original . Além do mérito de ser um
sucesso cinematográfico, o filme trouxe a oportuni‐
dade de profissionais, pacientes, familiares e socie‐
dade discutirem abertamente a Gagueira.

Apesar de ser de dois séculos atrás, e de não ter todas
as inovações da modernidade, o Fonoaudiólogo de‐
monstrou capacidade de perceber o que o paciente
buscava: sua escuta e sua sensibilidade! Foi mestre em
usar a palavra para libertar seu paciente, de lhe devol‐
ver o prazer de viver e de reinar efetivamente, podendo
expressar ao seu povo seus pensamentos e sentimen‐
tos, independente da forma que falava .
Mostrar a gagueira numa obra tão premiada foi muito
importante para quebrar paradigmas sociais, colocar
como tema de discussão e derrubar pré‐conceitos rela‐
cionado ao distúrbio da fluência.
A fonoaudiologia avançou e, com métodos e técnicas
atuais, dá suporte e tratamento eficaz aos pacientes
com gagueira.

Boa Leitura!

Vale a pena ver esse maravilhoso filme! Ga‐
gueira não tem graça, tem tratamento!

Nesta edição:
Sobre Fonoaudiologia
“o Discurso do Rei” ‐ Oscar

em Hollywood e na socieda‐
de.
Fono.net:
Links e sites relacionados à Fono‐
audiologia

Baseado em fatos verídicos, O Discurso do Rei
retrata a história do príncipe Albert, conhecido
como “Bertie” por sua família. Bertie tinha gaguei‐
ra persistente com o distúrbio iniciado na infância
e que o acompanhou por toda a vida. Por força do
ofício, ele precisava constantemente falar em
público. Ninguém sabia como ajudá‐lo a amenizar
a dificuldade, até ele começar a trabalhar com o
fonoaudiólogo australiano Lionel Logue.
Apesar da gagueira, George VI conseguiu ser o
líder forte que sua nação precisava durante a II
Guerra Mundial.

Dicas Culturais:
Filmes interessantes!

Cursos e Eventos:
Inscreva‐se. Participe!

Fono.net

Dicas Culturais

Conheça um pouco mais sobre a
gagueira:

Assista o filme O Discurso do
Rei, ganhador de 4 estatuetas
do Oscar 2011.

http://www.gagueira.org.br/
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E visite nosso site:
www.fono.ufes.br
Site do Curso de Fonoaudiologia da
UFES

Trailer do filme : http://
www.youtube.com/watch?
v=FcwPoPqQDRE&feature=play
er_embedded

Cursos e Eventos
Participem dos Cursos Virtuais
promovidos pelo Departamento
de Voz da SBFa.
Segue o link para a página da
ficha de inscrição :
http://www.sbfa.org.br/portal/
noticias_select.php?id_news=88
Divulguem!

