
Eu em poucas palavras diante da Fonoaudiologia e da Acupuntura 

 

O Fonoaudiólogo não ensina a falar ou a escutar, como muitos acreditam. 

O Fonoaudiólogo trata daqueles que não falam ou não escutam conforme 

a observação e o desejo dos outros, fortalecendo-os como seres reais no 

mundo, independente de como se comunicam. A Acupuntura não ensina a 

cuidar de doenças, trata da promoção da saúde em seu sentido integral 

máximo, despertando nas pessoas as reais necessidades da vida e o 

caminho do viver, independente das doenças. Por isso encontrei nelas 

uma interface perfeita, a valorização das pessoas e das suas reais 

necessidades na arte de viver bem. Encontrei o verdadeiro sentido do que 

é tratar. Entendi melhor a unidade corpo-linguagem como energia 

humana. Em uma análise mais específica: rompi com a Fonoaudiologia 

atual focada apenas na linguagem que falta, patologizando-a e 

deslocando-a, infelizmente, do conceito de saúde integral; e neguei a 

acupuntura que distância o universo discursivo da linguagem do processo 

de saúde integral.  Eis, então, que encontrei um novo desafio, aproximar e 

entrelaçar ambas, Fonoaudiologia e Acupuntura, criando uma nova práxis. 

E se enganam os que pensam que meu interesse é meramente aplicar 

acupuntura na prática fonoaudiológica ou o inverso. Busco uma 

Fonoaudiologia capaz de se desconstruir e se reinventar pelos saberes da 

Acupuntura. Busco uma Acupuntura resgatada na tradicionalidade, à qual 

já foi, coincidentemente, fundada nos saberes de uma Fonoaudiologia 

primária. Em outras palavras, gostaria de vivificar Acupuntura e 

Fonoaudiologia clássicas para o bem comum, ajudando nas mazelas da 

sociedade pós-contemporânea. Longe da obrigatoriedade social, de classe 

e de mercado, não me sinto comprometido nem com a Fonoaudiologia e 

nem com a Acupuntura, mas apenas com o cuidado integral daquele que 

me solicita ajuda, projetando-o para  compreender a circularidade da vida 

e para a busca da felicidade em si mesmo. Nesse sentido, 

anarquicamente, sonho com um mundo verdadeiramente livre em que 

terapeutas ou médicos sejam mais do que profissão respaldada por título 

em busca de reserva de mercado, mas que sejam missão respaldada por 

sabedoria, oriunda da mais profunda autoconsciência, do exercício diário 



e constante de objetivar e de fazer o bem. O que difere entre essas duas 

explanações anteriores? Na primeira o compromisso terapêutico/médico 

é defender a qualquer custo a sua própria existência, algo que a meu ver 

não é nem terapia e nem medicina. Já na segunda, o compromisso 

primeiro é conhecer-se fazendo o bem, para então ousar ajudar o outro, 

condição humana à qual acredito ser a base para qualquer terapia ou 

medicina. Do ponto de vista social sou Fonoaudiólogo e Acupunturista por 

mérito, entretanto sinto-me apenas Terapeuta por missão, 

instrumentalizada cotidianamente pelos saberes da Fonoaudiologia e da 

Acupuntura, ou melhor, eticamente, pelos saberes que originaram e 

nutrem essas duas áreas do conhecimento.   

Autor Roberto Pacheco 


