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RESUMO 

 

Este trabalho discute a atuação fonoaudiológica educacional, partindo de reflexões 

sobre o percurso do fonoaudiólogo na Educação, suas práticas e inserções na 

equipe escolar e sobre o afastamento do fazer clínico na escola. As questões 

trazidas aqui foram suscitadas durante minha atuação dentro de uma escola 

particular na cidade de São Paulo, onde atuei como fonoaudióloga educacional. 

Com base nas discussões e reflexões realizadas no decorrer deste trabalho, foi 

possível pensar possibilidades e caminhos para que a atuação fonoaudiológica seja 

mais efetiva no espaço educacional, buscando definir/delimitar suas práticas dentro 

da equipe pedagógica. A base teórica adotada é o conjunto de pressupostos 

elaborados no Interacionismo em Aquisição da Linguagem (De LEMOS, 1992 e 

outros), decorrentes da produção bibliográfica desenvolvida, desde 1997, por 

pesquisadores do LAEL- PUCSP. Neste espaço teórico, as discussões são 

fortemente instruídas pelo estruturalismo europeu (SAUSSURE, 1916/1974; 

JAKOBSON, 1954; MILNER, 1978, 2002). Foram também contemplados textos de 

pesquisadores do campo da Fonoaudiologia que se voltaram para o percurso 

histórico da profissão e do fonoaudiólogo na Educação. A meta foi debater a atuação 

do fonoaudiólogo no espaço educacional e dessa forma, leis, pareceres e diretrizes 

que definem o perfil do fonoaudiólogo na Educação, emitidos pelo Sistema de 

Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia foram examinados. 

Para avistar o que tem sido realizado por fonoaudiólogos atuantes neste campo, foi 

realizada uma pesquisa de caráter qualitativo, utilizando como instrumento 

questionário com perguntas fechadas e abertas, respondidos por 5 fonoaudiólogas 

atuantes em Fonoaudiologia Educacional. Os relatos coletados através destes 

questionários foram relatados e analisados neste trabalho.  

Espera-se, dessa forma, contribuir para a reflexão e caracterização das práticas em 

Fonoaudiologia Educacional. 

 

 

Palavras-chave: fonoaudiologia educacional; fonoaudiologia; educação  

 

 



ABSTRACT 

 

This paper discusses the practices in Educational Fonoaudiologia* based on 

reflections on the course of the Educational Fonoaudiologia, its practices and inserts 

at the school staff and the removal of the clinical practice at schools. The questions 

brought here were raised during my practice in a private school in the city of São 

Paulo, where I worked as an educational fonoaudióloga*.Based on the discussions 

and reflections made in the course of this paper it was possible to think of 

possibilities and paths to make Educational Fonoaudiologia more effective in the 

educational space, trying to define / delimit their practices within the teaching team. 

The theoretical basis is the set of assumptions drawn by the Interactionism in 

Language Acquisition (De Lemos, 1992 and others), from the production literature 

developed since 1997 by researchers from LAEL-PUCSP. In this theoretical space, 

the discussions are heavily educated by European structuralism (SAUSSURE, 

1916/1974; Jakobson, 1954; MILNER, 1978, 2002). Contributions from researchers 

in the field of speech pathology that turned to the historical path of the educational 

fonoaudiólogo were also included. The goal here was to discuss the role of the 

fonoaudiólogo in Education and thus, laws, opinions and guidelines that define the 

profile of this professional in Education, issued by the System of Federal and 

Regional Councils of Fonoaudiologia were examined. To spot what has been done 

by educational fonoaudiólogos working in this field, we conducted a qualitative study 

using questionnaire as the instrument with open and closed questions, answered by 

5 educational fonoaudiólogos  working in this area. The reports collected through 

these questionnaires were reported and analyzed in this paper. It is expected, 

therefore, to contribute to the characterization of reflection and practices in 

Educational Fonoaudiologia. 

 

*Speech, Voice , Oral-Motor and Hearing area of studies in Brazil ; fonoaudióloga is the professional 

graduated in these areas. 

 

Key words: education , speech therapy , educational speech therapy  
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INTRODUÇÃO 

Esse trabalho foi motivado por dificuldades advindas de minha própria 

prática como fonoaudióloga educacional - refiro-me ao grande desafio que nós, 

fonoaudiólogos educacionais, encontramos para desvencilhar nossa atuação escolar 

de uma prática clínica. O fonoaudiólogo é, de fato e com frequência, tentado, na 

esfera da Escola, a resistir a uma espécie de “forçagem” na direção do discurso 

pedagógico que, como se sabe, distancia-se dos princípios que definem o setting 

clínico e mesmo daqueles que dão suporte ao exercício de sua prática na Escola. 

Trata-se de posições bastante distintas daquelas ocupadas pelo fonoaudiólogo, 

como este trabalho mostra.  

De fato, minha presença no contexto escolar suscitou questões: em 

especial, sobre: 

(1) o modo como se configura a prática fonoaudiológica educacional,  

(2) as expectativas e interrogações dos outros profissionais em relação ao 

papel/lugar ocupado pelo fonoaudiólogo dentro da escola e  

(3) as contribuições da minha formação como especialista em Linguagem 

em um ambiente onde o fonoaudiólogo é chamado a oferecer respostas sobre 

“linguagem oral” e “escrita” de alunos que tropeçam ou sucumbem durante o 

percurso de aprendizagem.  

O fonoaudiólogo, inserido no espaço educacional, torna-se, como se 

pretende, “um profissional da Educação”, uma vez que ali ele é concebido como 

aquele que assume perfil de assessor e/ou de orientador junto a equipe pedagógica 

a respeito de questões relacionadas a linguagem oral e escrita.Espera-se, ainda, 

que ele seja capaz de atuar no segmento da prevenção, ou seja, que possa, aos 

primeiros sinais de dificuldades, incidir para evitar cristalizações indesejadas de 

problemas na aprendizagem da linguagem. Enfim, advoga-se que o trabalho 

desenvolvido por fonoaudiólogos nas instituições escolares possui caráter 
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colaborativo, de assessoria .Definido deste modo seu perfil, acredita-se que o 

“caráter clínico”, cerne da formação do fonoaudiólogo, fique recoberto, ou melhor, 

seja alojado “do lado de fora” dos muros escolares.  

A esse respeito, o Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2ª Região (CRFa) 

é claro, especificando, em parecer publicado no Jornal do CRFa, 6ª edição em 1994, 

que: “... 1- Os profissionais que atuam na escola têm função educacional e não 

terapêutica”. Este parecer, que parece ser tão objetivo, deixa, contudo, margem a 

interpretações uma vez que não qualifica, não define, o quê se deve entender por 

“função educacional” no caso do fonoaudiólogo. Deste ponto de vista, torna-se 

relevante que se desenvolva uma reflexão acerca desta “função”, como a que faço 

neste trabalho. Minha experiência pessoal indicou ser este um passo decisivo, quer 

dizer, mostrou ser importante que se tenha maior clareza quanto à especificação da 

natureza da atuação do fonoaudiólogo na Escola.  

 Entendo, de fato, que encaminhar uma discussão sobre este assunto é abrir 

caminho para melhor circunscrição de diferenças de posição e de atuação do 

professor e do fonoaudiólogo – posições e práticas que, muitas vezes, contaminam-

se no espaço escolar, diluindo distinções ou levando o fonoaudiólogo a assumir, por 

defesa, uma posição puramente clínica na Escola. Como já mencionei, o interesse 

pelo trabalho a ser apresentado surgiu de questões que foram levantadas durante o 

período que trabalhei, como fonoaudióloga, numa escola particular localizada na 

cidade de São Paulo, que atende alunos com e sem necessidades educacionais 

especiais. 

O tempo em que estive neste local levou-me a refletir sobre minha prática 

naquele espaço privado de ensino e sobre o manejo de certas situações que 

remetem a um modo de funcionamento que envolve relações institucionais 

específicas que merecem ser discutidas. Em outras palavras, parece-me necessário 

abordar tais relações, uma vez que estas são permeadas por especificidades que 

ultrapassam leis e diretrizes educacionais, ou seja: apesar de instituições poderem 

estar em acordo e ajustadas a regulamentos e leis, escolas têm visões particulares a 
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respeito do “ensino” e, por consequência, do papel a ser desempenhado pelos 

profissionais que fazem parte de seu quadro.  

A escola em que trabalhei foi fundada na década de 60. A proprietária e 

diretora tem formação em Psicologia e em Pedagogia. A escola oferecia/oferece 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio e conta/va com um 

programa de inclusão, realizado por uma equipe especializada composta por 

fonoaudiólogos educacionais, terapeutas ocupacionais, psicólogos, pedagogos e 

psicopedagogos. Esse programa de inclusão era baseado no método 

comportamentalista conhecido como Applied Behavior Analysis (ABA)1 – em 

português: Análise Aplicada do Comportamento.   

Gostaria de dizer que o trabalho fonoaudiológico, realizado por mim (e por 

outros profissionais do Setor de Fonoaudiologia), não tinha como base teórica o 

Comportamentalismo e que, ainda que conduzido ao lado da equipe que aplicava o 

ABA, diferenças no tratamento de questões relativas à Linguagem eram respeitadas. 

A equipe de fonoaudiólogos tinha como fundamento uma teoria linguística: o 

Interacionismo em Aquisição da Linguagem (De LEMOS, 1992 e outros; LIER-

DeVITTO, 1999; 2005, 2006 e outros)2, que sustenta a noção de língua presente no 

estruturalismo europeu e a visão de sujeito do inconsciente, inaugurado por Freud 

(1900). Esta situação, aparentemente pacífica, não deixou de conviver com tensões.  

Tendo em vista que uma das metas da Fonoaudiologia Educacional é o de 

refletir sobre questões da aprendizagem de crianças e adolescentes de forma a 

poder assessorar/orientar professores quando há “casos especiais” que demandam 

o concurso de outros profissionais desenvolvemos uma direção de trabalho que 

envolvia discussões com os demais profissionais da equipe pedagógica. Estávamos 

voltadas para a elaboração de práticas que propiciassem aos alunos a possibilidade 

                                                           
1 ABA – Applied Behavior Analysis consiste na a aplicação de métodos de análise comportamental que tem 
como objetivo modificar comportamentos, tendo como fundamento de base o pensamento de Skinner (1957).  
 
2 Maria Francisca Lier-DeVitto assentou bases e questões que nortearam trabalhos sobre Patologias e Clínica de 
Linguagem. É importante dizer que a expressiva produção do grupo que orientou e lidera, ao lado de Lúcia 
Arantes, no LAEL-PUCSP, é representada por trabalhos originais de pesquisadores filiados a proposta. 
Recomendo pesquisa no Diretório de Grupos de Pesquisa CNPq daquele nomeado Aquisição, patologias e 
clínica de linguagem, para identificação de pesquisadores e temas estudados.  
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de caminhar na leitura e na escrita. O ideal do letramento nos estimulava: queríamos 

que os alunos pudessem tornar-se cidadãos leitores e escritores, com autonomia 

para percorrer diferentes espaços discursivos. Como eu disse, éramos 

fonoaudiólogas com especialização na área de Linguagem. Organizávamos nossos 

horários entre os períodos manhã e tarde. Havia, contudo, “períodos extras” sempre 

que acontecia algum tipo de atividade que a escola pudesse considerar importante a 

participação das fonoaudiólogas.  

No que diz respeito às atividades realizadas pelo que se designava o “Setor 

de Fonoaudiologia”, nosso primeiro passo ou etapa inicial consistia na observação 

de crianças com dificuldades escolares, no sentido de levantar questões sobre o 

caso de forma a delinear um plano de atividades a serem desenvolvidas. 

Entendíamos que esse modo de funcionamento favorecia o trânsito entre colegas 

institucionais e nos permitia viver o dia-a-dia das atividades regulares de sala de 

aula (período regular e integral) e também extra-aulas (intervalo, recreação em 

quadra, almoço, etc.). Fazíamos relatórios sobre nossas observações (do grupo ou 

individuais) e do trabalho realizado.  

Propusemos e participamos de várias outras atividades como:  

• Discussão de casos: a diretora e a equipe de especialistas 

(fonoaudiólogos, pedagogos, psicopedagogos e terapeutas ocupacionais) reuniam-

se para discutir as necessidades especiais e particulares dos alunos, inseridos no 

programa de inclusão ou aspectos do programa considerados relevantes e que 

mereciam ser (re)avaliados. Tais encontros ocorriam quinzenalmente. 

Realizávamos, ainda:  

• Oficinas de leitura e escrita: ocorriam no período de aula e eram 

conduzidas, em conjunto, pelo fonoaudiólogo e pelo professor. Voltávamo-nos para 

a escrita dos alunos, com a finalidade de apreender características e problemas 

gramaticais e ortográficos essenciais. Propúnhamos, para isso, temas para redação, 
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bem como oferecíamos textos para a leitura e, depois, apresentávamos perguntas 

para avaliar a compreensão de textos e como eram interpretados3.  

Sempre que um novo aluno chegava para o programa de inclusão na 

Escola, ou quando alunos antigos apresentavam dificuldades, fazíamos: 

• Avaliação de habilidades pedagógicas. A ideia era assessorar e 

orientar equipe pedagógica. Tais avaliações eram apresentadas e discutidas com 

outros especialistas da equipe, para que pudéssemos escolher o melhor percurso 

educacional para aquele aluno. A avaliação era realizada pela própria 

coordenadora da área pedagógica através de textos para leitura e ditados e, em 

alguns casos, também era realizada uma avaliação inicial pela coordenadora do 

Setor de Fonoaudiologia, a fim de definir se seria um aluno que receberia nosso 

suporte. Quando o aluno era encaminhado ao nosso setor para início do trabalho, 

esperava-se que os fonoaudiólogos oferecessem uma avaliação mais ampla 

(individuais ou em grupo) em relação à linguagem (oral e escrita), uma vez que é o 

profissional habilitado para essa função devido a sua formação. De modo geral, as 

análises e avaliações de linguagem, realizadas pelos fonoaudiólogos eram o que, 

de fato, direcionava a atuação dos demais profissionais especialistas no sentido de 

apontarem para o modo como se apresentava o funcionamento da linguagem 

daquele aluno no momento, porém não no modo como o trabalho seria 

desenvolvido. 

A descrição acima não deixa aparecer as tensões institucionais que 

envolveram o Setor de Fonoaudiologia e ela não revela, também, as dificuldades 

essenciais que motivaram este trabalho. Trata-se de problemas que remetem a 

como as fonoaudiólogas eram vistas pelos outros profissionais - em especial, pela 

equipe pedagógica. Não raras foram as vezes em que fomos questionadas sobre 

                                                           

3 Estimulava-se a participação dos alunos. Priorizavam-se materiais que envolvessem “conhecimento prévio” dos 
alunos. Discussões em sala de aula tornavam-se temas que serviam de “pano de fundo” para outras atividades 
nas oficinas. 
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nosso papel no ambiente educacional (já que, ali, não eram realizadas triagens ou 

atendimento clínicos). Além disso, repetidamente, fomos chamadas a responder por 

demandas clínicas, apesar de o Setor ter se empenhado em deixar claro o papel da 

Fonoaudiologia Educacional junto aos outros profissionais e aos pais dos alunos. A 

título de esclarecimento, apresento, abaixo, um conjunto de situações um tanto 

constrangedoras, que são, em grande medida, motivos das questões e inquietações 

que estão na base desta dissertação.  

Durante discussões de casos e elaboração de relatórios, bem como na 

relação diária com profissionais, transpirava certo descaso em relação ao trabalho 

que era realizado pelo Setor de Fonoaudiologia, incluindo as orientações sobre 

como lidar com as crianças (em relação a linguagem) – havia resistência, portanto, à 

“assessoria e orientação”. Havia desconfiança quanto à natureza do trabalho 

realizado pelas fonoaudiólogas. Este fato nos levava a perguntar se o problema era 

“pessoal” ou “profissional”.  Tomávamos precauções (cuidados) para evitar que o 

descaso pudesse decorrer de questões pessoais: não entrávamos em 

confrontações, procurávamos escutar reprovações sem enfrentamentos e assim por 

diante. Na verdade, considerávamos que o problema estava relacionado à 

suposição de uma posição hierárquica superior atribuída, pelos professores, ao 

fonoaudiólogo na escola (e não a uma mera diferença de função).  

Essa situação gerava em nós, fonoaudiólogas, a constante necessidade de 

termos que justificar e “comprovar” nossas sugestões aos professores da instituição. 

Acabávamos, muitas vezes, sentindo-nos “vigiadas”; colocadas à prova a todo o 

momento – o que levou o Setor de Fonoaudiologia a desenvolver a tendência de 

trabalhar a “portas fechadas”, minimizando o contado com colegas e restringindo o 

intercâmbio com os demais setores. Também, as precauções iniciais (acima 

mencionadas), acabavam, durante as reuniões e na redação de relatórios, por se 

transformar em recuos e camuflagens de práticas que realizávamos.   

A questão é que raras foram as ocasiões em que o trabalho fonoaudiológico 

acabava reconhecido frente a real importância que tinha nos bons resultados 

obtidos. Quando o setor era elogiado/reconhecido isso era visto por nós como uma 
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vitória dentro da instituição e como possibilidade de ganho de algum espaço 

institucional. Vale ressaltar que havia, sem dúvida, profissionais das diversas áreas 

(professores, coordenadores, terapeutas ocupacionais, psicólogos) que valorizavam, 

de forma mais constante, nosso trabalho naquele ambiente escolar e que recorriam 

a nós sempre que encontravam obstáculos relacionados a problemas de linguagem 

com crianças.  Porém, se este profissional fosse um professor, ficávamos mais 

tensas e preocupadas em esclarecer nossa função de assessores – “não somos 

detentoras do saber”; enfatizávamos o fato de que o professor, que estava mais 

próximo dos alunos em sala da aula, poderia apontar a necessidade e solicitar a 

nossa participação .De fato entendíamos que quando o professor delega funções 

próprias a outros profissionais, ele dissolve a posição de educador4.  

O caso disparador da reflexão 

Para iluminar questões apontadas acima a respeito de relações 

institucionais, apresentarei comentários referentes ao caso de um aluno que foi 

encaminhado ao Setor de Fonoaudiologia e que ficou sob meus cuidados “para ser 

alfabetizado”. As aspas, no enunciado anterior, vêm para indicar a natureza de 

demanda feita ao Setor de Fonoaudiologia. Ela reflete o tipo de imaginário que ronda 

essa figura na escola: menos do que assessor o fonoaudiólogo é tomado como 

professor de casos difíceis - o que representa um desvirtuamento de sua função. 

Quem sabe se possa interpretar a referida demanda do professor como “pedido a 

um clínico”, já que, ao que tudo indicava, recursos pedagógicos haviam sido 

esgotados. De um modo ou de outro, seja como professor de casos resistentes, seja 

como clínico de casos sintomáticos, essa demanda revela, digamos ,um estado de 

coisas que é perturbador para um fonoaudiólogo. Voltemos ao encaminhamento 

feito ao Setor de Fonoaudiologia.  

                                                           
4 É reconhecido o fato de uma grande ampliação da demanda por encaminhamento de alunos para avaliações 
fonoaudiológica, psicopedagógicas e psicológicas/psicanalíticas. Nem sempre, porém, este deveria ser o caso 
quando questões de aprendizagem estão em causa - e não patologias. Ver sobre isso Leite (2000). Este ponto 
será abordado, nesta dissertação, em momento oportuno. Como será discutido aqui, compreende-se que muitas 
vezes este direcionamento deve-se ao despreparo do professor para lidar com questões que envolvam “desvios 
do padrão” casos que “burlem expectativas escolares”. 
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Recebi o aluno a mim designado para avaliação. Ele havia chamado a minha 

atenção desde o início de minha contratação pela escola, quando ele era atendido 

por outra fonoaudióloga. Suponho que esta afetação que sua presença me causou 

possa ser relacionada ao fato de que sempre me intrigaram assuntos relacionados 

ao autismo5 e, também ao bilinguismo6.Os pais informaram a escola que ela havia 

recebido o diagnóstico de autista e vinha de uma família bilíngue. Passado algum 

tempo, a fonoaudióloga responsável por seu atendimento, desliga-se da escola - um 

dos motivos de eu ter passado a ser a fonoaudióloga indicada para um trabalho com 

ele; outro, diz respeito ao fato de que fui afetada por ele de início.    

Antes de eu receber este aluno, aconteceu uma reunião entre a antiga 

fonoaudióloga, a mãe dele, a assistente de direção (e psicóloga da escola), a 

diretora, a coordenadora do setor ABA e eu. Nesta reunião, a mãe foi insistente 

sobre a necessidade de alfabetização de seu filho. Ela acusava a escola de uma 

impossibilidade de levar o filho a aprender a ler e a escrever (principalmente a ler): 

“Essa escola pode oferecer isso?”. A resposta dada, na ocasião, foi que o menino 

seria apresentado à escrita para que se pudesse ver como ele caminharia. Este 

aluno era uma criança que apresentava repetição em sua fala, na maior parte das 

vezes em inglês, porém havia momentos que isso também ocorria em português. 

Havia muito a ser trabalhado ainda com esse garoto em relação a linguagem, porém 

a grande preocupação da mãe era em relação a idade que ele apresentava ( 10 

anos) e o fato de não ter ainda sido alfabetizado.  

A segunda língua da família era o inglês e, pelo fato de eu falar inglês, de 

ser também professora de inglês, fui indicada, pela diretora, para iniciar o trabalho 

“de alfabetização” com ele, juntamente com a equipe do ABA. 

                                                           
5 Minhas monografias de TCC, na Universidade São Camilo, e no curso de especialização no Núcleo de 
Formação em Clínica de Linguagem (NFCL) foram sobre atendimento de crianças com diagnóstico de 
autismo/psicose. 

6 Talvez interesse dizer que além de fonoaudióloga, sou professora de inglês (que convive com situações de 
bilinguismo). 
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Convém pontuar que aceitei a direção combinada naquela reunião e iniciei o 

processo. Marquei encontros com ele 3 vezes na semana, sendo que a estagiária de 

Psicologia, que o atendia, participava dessas reuniões como “ouvinte” - esta era um 

norma da escola7. Logo de partida considerei tal orientação problemática porque a 

presença de outra pessoa compromete o estabelecimento da relação transferencial8. 

Embora a meta fosse “apresentar a escrita para a criança” (expressão que 

camufla o acolhimento da demanda materna de alfabetização do filho), essa direção 

impressa na relação privada e direta com o menino nada lembrava um atendimento 

de “professor particular” (ele não era alfabetizado, como disse). Minha relação com o 

menino aproximou-me, na verdade, do ideário da clínica. Indico, com este 

assinalamento, o conflito que esta situação instaurou. Ela colocou-se distante do que 

se espera de um fonoaudiólogo educacional - fui incitada a “alfabetizar em inglês” 

uma criança brasileira e, dada a natureza da relação com esta criança difícil, vi-me 

afetada por suas demandas que eram clínicas.   

O trabalho foi iniciado com um material americano de alfabetização, 

fornecido pela mãe. Após alguns meses, ela comunicou que, na metade do ano 

seguinte a família se mudaria para outra cidade e que a instituição educacional em 

que o filho seria matriculado “não utilizava o Inglês”. Por essa razão, disse ela, “a 

escola deveria “ensinar” português para ele”. Assim foi feito, depois de reuniões de 

que participaram os setores que estavam envolvidos com este aluno (ABA, 

Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional). Decidiu-se, contudo, que a fonoaudióloga e 

a psicóloga continuariam com inglês, no sentido de não interromper o trabalho de 

alfabetização em curso e nem romper laços estabelecidos. Não havia, de fato, 

                                                           
7 A escola possuía essa norma pois, no modo de trabalhar proposto pelo setor responsável pelo programa ABA, 
cada estagiário(a) de Psicologia era responsável por uma criança e desenvolvia as atividades individuais do 
programa com essa criança. Como a base desse trabalho está assentada no Comportamentalismo, a escola 
entendia que a estagiária deveria estar presente para poder aprender o que deveria ser feito e reforçar a 
atividade no momento do trabalho individual. 

8 Transferência foi um termo introduzido por Freud e desenvolvido ao longo dos anos por outros estudiosos do 
campo da psicanálise, como Lacan. No seu seminário de 1961-1962, Lacan introduz uma perspectiva sobre 
transferência que diz respeito a posição de “sujeito suposto saber” que o analisando coloca o analista. Em 1964, 
Lacan reintroduz transferência como 1 dos 4 conceitos fundamentais da Psicanálise e a define como 
“encenação, através da experiência analítica , da realidade do inconsciente” 
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espaço para questionamentos sobre tal definição9.  Eles ocorriam nas reuniões do 

Setor de Fonoaudiologia, mas raras eram as vezes em que o assunto podia ser 

tratado em reuniões gerais. Havia sempre tensões e decisões já tomadas nos 

setores.   

Ao lado dos embates intra/inter-setores, assim como do imperativo de 

normas institucionais, havia o peso sentido pelas fonoaudiólogas frente à dificuldade 

de discernimento de suas funções na comunidade. Reflexo disso era a pressão para 

que algumas de nossas atividades ocorressem na “sala de fono”. Ali, muitas vezes, 

aconteciam atendimentos individualizados ou em pequenos grupos (para avaliações 

de linguagem, por exemplo), o que favorecia a interpretação deste espaço como 

clínico - ele mantinha uma fachada de consultório. Note-se que a presença, na 

escola, de um espaço destinado para o encontro do fonoaudiólogo com a criança 

com problemas, indicava, ao nosso entender, uma distorção do papel do 

fonoaudiólogo educacional que, como vimos, é de “assessor”, junto a equipe 

pedagógica10.  

Importa dizer que esta questão foi discutida com os responsáveis pela 

organização de Setores e Equipes. Um conflito encoberto, porém, logo aparecia: 

dizia-se que “todos estavam informados quanto às funções de um fonoaudiólogo 

educacional”, mas a realidade mostrava que se mantinha o modelo de inclusão que 

fora idealizado pela escola. Nele, sustentava-se a necessidade de atendimento 

fonoaudiológico ao aluno. Não é preciso dizer que o atendimento visado colocava 

este profissional numa posição diferente daquela definida pelo Sistema de 

Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia. Caso admitamos haver pleno 

conhecimento, por parte da direção, sobre a diferença entre prática educacional e 

atendimento clínico fonoaudiológico; havia, por outro lado, grande desconhecimento 

sobre ela da parte de outros profissionais.    
                                                           
9 Como já mencionado, esta era a prática regular da escola - as decisões sobre o encaminhamento de trabalho 
com os alunos eram realizadas pelos profissionais responsáveis pelos setores, e não unicamente pelos 
profissionais que realizariam o trabalho. Dessa forma, cabia aos demais profissionais aceitarem aquilo que era 
designado por seus superiores. 

10Em momento oportuno, nesta dissertação, abordarei o problema referente a “o que” 
autorizaria o fonoaudiólogo nesta posição.  
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Decidimos, então (duas colegas fonoaudiólogas e eu), propor mudanças 

para evitar ambiguidade na interpretação de nossa função e para garantir maior 

esclarecimento junto aos pais e á instituição a respeito do fonoaudiólogo 

educacional. Este movimento culminou na escrita e apresentação de um projeto de 

Fonoaudiologia Educacional para a diretora e dona da escola, porém o projeto foi 

rejeitado pela direção, que tomou a decisão de manter, na instituição, somente a 

coordenadora do setor e dispensar as demais fonoaudiólogas.  

Neste trabalho foi colocada em discussão a atuação fonoaudiológica 

educacional, partindo de reflexões sobre o fonoaudiólogo na Educação, suas 

práticas e inserções em equipes escolares e sobre sua diferença em relação ao 

fazer clínico na escola.  A importância de haver uma caracterização mais clara do 

fazer fonoaudiológico dentro de uma equipe pedagógica e de instituições 

educacionais, levaram-me analisar (1) o que o fonoaudiólogo entende por 

Fonoaudiologia Educacional; (2) como a escola entende função e presença do 

fonoaudiólogo em seu espaço e (3) como ocorrem as relações institucionais entre 

fonoaudiólogo, professores, direção e pais de alunos. 

A base teórica adotada nos remete ao conjunto de pressupostos teórico-

clínicos elaborados pelo Grupo de Pesquisa Aquisição, patologias e clínica de 

linguagem (liderado por Maria Francisca Lier-DeVitto e por Lúcia Arantes, no LAEL-

PUCSP), que tem fundamento teórico sobre a linguagem no estruturalismo europeu 

(SAUSSURE, 1916; JAKOBSON, 1960) - desde releitura introduzida por Milner 

(1978, 1987, 2002) e avançada, na Aquisição da Linguagem, por Cláudia Lemos 

(1992, 2002 e outros) e pesquisadores ligados ao Interacionismo. Textos de 

pesquisadores do campo da Fonoaudiologia, que se dedicaram à reflexão sobre a 

atuação do fonoaudiólogo na Educação foram abordados. Além disso, leis, 

pareceres e diretrizes, que definem o perfil do fonoaudiólogo na Escola foram 

examinados.  

Para recolher opiniões e experiências de colegas também atuantes em 

Fonoaudiologia Educacional, utilizei de questionários que foram respondidos por 5 

fonoaudiólogas , a fim de buscar apreender e definir um perfil de fonoaudiólogo 
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educacional, bem como discutir os espaços ocupados por esse profissional dentro 

da escola e as contribuições do clínico de linguagem neste contexto. 

Para refletir e debater sobre as questões expostas acima acredito ser de 

grande relevância iniciar apresentando historicamente como se deu o surgimento da 

profissão de fonoaudiólogo, uma vez que esta nasce dentro da Educação e para 

responder a uma demanda da própria Educação. Após, apresento uma revisão da 

literatura acerca das práticas fonoaudiológicas educacionais, desde o surgimento da 

profissão até o momento atual, sempre entrelaçadas com as leis e pareceres do 

Sistema de Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia a respeito da 

Fonoaudiologia Educacional. 

Apresentada a trajetória do campo, através da revisão de literatura, trago as 

respostas dadas por fonoaudiólogas atuantes na Educação, ao questionário 

elaborado por mim, com a finalidade de dialogar com colegas sobre o que tem sido 

realizado atualmente na área. 

Espera-se com esse trabalho, como eu disse acima, configurar com maior 

nitidez a prática deste profissional neste contexto e refletir sobre possibilidades de 

articulações menos tensas do que as que podem acontecer (e ocorrem com 

frequência) dentro das equipes pedagógicas, questões essas que foram retomadas 

na conclusão desse trabalho. 
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CAPÍTULO 1 

Uma história e sua motivação para uma Fonoaudiologi a 

Educacional 

 

Procuro apresentar, nesse capítulo, um breve histórico do surgimento da 

Fonoaudiologia para situar o início (importante para esta dissertação) de sua relação 

com a Educação no Brasil. A Fonoaudiologia nasce de uma demanda advinda da 

Educação, fato que é da maior relevância para a discussão que pretendo 

encaminhar nesse trabalho. Este capítulo, ao situar o lugar de nascimento da 

Fonoaudiologia, visa a iluminar o movimento posterior que foi o de seu 

distanciamento do ambiente em que surgiu – o da Educação. Sabe-se que, hoje, a 

Fonoaudiologia está na área da Saúde e bem próxima de um discurso médico-

organicista.  

 

1.1 A Fonoaudiologia no Brasil 

 

Apesar de alguns autores mencionarem que a Fonoaudiologia está presente 

no Brasil desde a época do Império, com a fundação do Colégio Nacional (RJ), em 

1855, que tinha como público alvo a população surda e o ensino de surdos 

(GOULART, GOULART, ISSLER, HASSON & DANTAS, 1981 apud CAVALHEIRO, 

1997), podemos afirmar que de modo geral, a literatura do campo indica o seu início 

no país no momento da criação dos primeiros cursos universitários, por volta de 

década de 1960.  

De acordo com Berberian (1993; 1995), autora que tomo como base para 

elaboração deste capítulo, desde a década de 1920, já haveria uma preocupação 
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com os “problemas de linguagem” e com a normatização de uma língua 

padrão.Esses dois vértices parecem ter sido solo da demanda por um profissional 

que reabilitasse a fala de pessoas caracterizadas como “desviantes” em relação à 

língua da comunidade. Todo marco histórico, diz a autora, é precedido por um 

processo social, querendo dizer que ele não é fruto de puro acaso e nem de mera 

coincidência. O reconhecimento de “patologias da linguagem” é bastante antigo, 

como atestam trabalhos médicos, educacionais e filosóficos, embora a prática 

fonoaudiológica tenha surgido apenas no século XX. No Brasil, o que conhecemos 

hoje por Fonoaudiologia tem raízes no Estado Novo e seu desejo de padronizar uma 

língua no país. 

No final século XIX, diz Berberian (1993), por efeito da diversidade e do 

elevado número de imigrantes para o Brasil, que vinham em busca de emprego nos 

grandes centros industriais, foram notadas diferenças na língua portuguesa. A 

“mistura” de línguas e dialetos levantou a preocupação do Estado com o 

desenvolvimento sociocultural do país - acreditava-se que ela tornava o Brasil uma 

nação sem língua própria, desse modo:  

era preciso impor a ideia de reconstrução social como uma forma de 

modernização e progresso do país, sendo que as práticas de 

normatização da língua fizeram parte deste projeto de reconstrução 

de um Estado nacional: o Estado Novo (BERBERIAN, 1993, p.11). 

O “projeto de reconstrução” teve seu berço na Escola e sua meta foi 

(r)estabelecer a língua padrão, assumida como base para a ordenação da 

diversidade moral e de comportamentos entre grupos sociais. Para isso, 

profissionais de diversas áreas (médicos, engenheiros, sanitaristas, educadores e 

agentes públicos) foram convocados a participar deste movimento pela Escola, local 

tido como o mais apropriado para lidar com “as raízes” dos problemas nacionais 

(BERBERIAN, 1993,1995; DIDIER, 2006). Surge, então, nos anos de 1930, a 

campanha de nacionalização e regeneração do ensino , cabendo à Escola 

enfrentar os danos da invocada desintegração social do país. Verri (1998) afirma 

que os “reformadores da língua” acreditavam que, caso se alcançasse a unificação 
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da língua  e uma padronização ortográfica  da escrita, seria possível rebaixar as 

taxas de analfabetismo – o que contribuiria para alcançar metas de produtividade e 

modernização do país. A parte críticas que se possam fazer a respeito desse “ideal 

de padronização” (do Estado e da Escola), sabemos que ele não foi atingido. 

Como diz Berberian (1995), a Escola pretendia não só instruir e moralizar a 

sociedade, atingindo a família e a criança. Acontece que, sob esse ideal reformador, 

frequentar a escola tornou-se um dever “em prol de um bem maior, o 

desenvolvimento da Nação” e, por aí, ela deixa de cumprir o papel de instrumento 

crítico e democrático.  

De fato, a proposta educacional da nova escola afetou a pedagogia escolar, 

culminando na tecnificação e na racionalização do ensino, o “tecnicismo 

educacional”, que podemos ver até hoje influenciando os modos de ensinar, com 

uma rigidez metodológica que coloca o professor como quem controla esse fazer 

através de atividades mecanizadas, sem serem problematizadas, incluindo testes 

para avaliar e classificar as aptidões dos alunos (BASHA & OSÓRIO, 2004; COSTA, 

2005; PINTO, 2006). Advogava-se que o ensino deveria ser dirigido de acordo com 

as “capacidades individuais” do aluno. Esperava-se que, por esse caminho, haveria 

diminuição de repetentes e “agrupamento, moral e físico, dos diferentes”, que se 

tornaram uma preocupação. Eles eram vistos como “anormais” e tidos como razão 

dos insucessos escolares. Assim, os testes eram aplicados para classificar os alunos 

por um suposto nível intelectual. Havia a classe “dos principais”, as de “aceleração” 

e as “dos débeis ou instáveis”11. 

Como se pode antever, a brecha por onde a Fonoaudiologia surgirá vai 

sendo aberta, certamente de forma não deliberada, assim como o lugar (pouco 

preciso) do fonoaudiólogo educacional, uma vez que, do ideal “reformador” de 

padronização da língua (oral e escrita) é parte inerente eliminar erros e suprimir 

                                                           
11 Verri (1998) informa que, além de classificar os alunos, a Escola também deveria oferecer programas para os 
diferentes níveis, assim como orientar a equipe de professores sobre como controlar o convívio entre os 
diferentes níveis. 
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distúrbios. Acontece que muito do que era designado como “distúrbio de 

comunicação”, não passava de meros desvios do ideal de língua padrão. Assim, 

muitas vezes, regionalismos e estrangeirismo em falas de crianças (filhas de 

migrantes e imigrantes) eram qualificados como “desviantes” e, na sequência, 

alocados na categoria dos “distúrbios”. As crianças, por sua vez, eram postas na 

categoria dos “anormais”. Essa aberração de um ideal pautado na noção de 

“higiene”, não escondia o olhar voltado para a formação de uma elite que deveria 

“comandar o país” – este era, de fato, o objetivo do Ministério da Educação na época 

do Estado Novo – da Era Vargas (BERBERIAN 1993; 1995; RIBEIRO, 2002).  

Nesse ambiente sócio-histórico e escolar, a “classe dos anormais” deveria 

receber cuidados especiais. Alguns professores passaram a ser auxiliados por 

médicos e linguistas – essa relação modificou seu papel de educador, já que eles 

tornaram-se “responsáveis” pela detecção de anormalidades dos alunos (falas ou 

escritas que fugissem do padrão ideal encontravam-se nessa categoria). Nessa 

perspectiva, diversidades na fala eram consideradas “defeitos”. Iniciou-se, naquela 

época, o que se concebe como “medicalização” da Pedagogia – um problema que 

vem sendo debatido por educadores e na Área da Saúde e da Educação, nos dias 

atuais.12  

Como disse a uniformização da língua não foi objetivo alcançado e, 

francamente, não poderia ter sido – esta lição não foi dada e/ou retirada da 

Linguística, embora linguistas tenham sido consultados. Como uniformizar a vida de 

uma língua, pergunto, quando se considera que sua estrutura estável é suporte para 

a constante e insistente variabilidade de termos e nela se substituem? (SAUSSURE, 

1969; JAKOBSON, 1969).13. Mesmo assim, iniciativas isoladas de criação de 

classes especiais e de formação de professores especializados foram criadas. Elas 

miravam a “correção dos vícios da linguagem”. Surgem, então, os ortofonistas que, 
                                                           
12 Profissionais da Educação e da Saúde tem se organizado e discutido sobre temas desse teor, como por 
exemplo o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade (http://medicalizacao.com.br) e em outros 
segmentos da sociedade. 
 

13
 Sobre a relação da Fonoaudiologia com a Linguística, ver Lier-DeVitto (2000; 2007) e Landi (2000) 
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como nos mostra Berberian (1995), Cavalheiro (1997), Basha & Osório (2004) e 

Didier (2006), foram os primeiros a exercerem o que conhecemos hoje como 

Fonoaudiologia, nas décadas de 40 e 50. Correlacionava-se “correção da fala” com 

práticas no magistério: vemos aí o surgimento da Fonoaudiologia dentro da 

Educação. Os ortofonistas visavam diagnosticar e qualificar o tipo de “patologia” do 

aluno – note-se que migramos do domínio escolar para o das doenças. Para que o 

papel do ortofonista pudesse ser realizado com maior segurança, iniciaram-se 

cursos de especialização, voltados para o conhecimento das “patologias específicas 

de linguagem”.  

As ideias de distúrbio e de anormalidade imprimiram uma direção que se 

estabeleceu como principal na Fonoaudiologia – a de patologia e de tratamento. No 

horizonte, está a clínica. Em 1947, o Laboratório de Fonética e Acústica (LFA), 

vinculado a Secretaria de Educação de São Paulo, determinou como meta realizar 

pesquisas acerca dos distúrbios de fala e voz (FIGUEREDO NETO, 1988; DIDIER, 

2006). Nesse enquadre, o perfil do ortofonista (futuro fonoaudiólogo) adquiriu um 

caráter predominantemente clínico e voltou-se para o atendimento individual. O 

desenvolvimento das pesquisas e do próprio Laboratório afastou a Fonoaudiologia 

da Educação. Estamos aqui, na década de 1950, situados na Área da Saúde e 

tendo como objetivo “diagnosticar e eliminar patologias”.   

Na década de 1960, aparecem os primeiros cursos universitários em 

Fonoaudiologia fortemente marcados pela presença da Medicina e da Psicologia. 

Essas áreas forneceram “métodos clínicos”. O primeiro nasce em 1961, na 

Universidade de São Paulo (USP), dentro da Faculdade de Medicina. No ano 

seguinte, em 1962, é aberto o curso da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUCSP), com características bem diferentes, já que com uma “proposta 

humanística”. Meira (2011) comenta também sobre o modo singelo como o curso da 

PUCSP surgiu, iniciando com duração de 1 ano, para em 1964 passar a ter duração 

de 2 anos. Ainda com essa autora vemos que o status de curso superior foi sendo 

traçado, a partir do momento que, em 1972, passou a integrar o Centro de Educação 

e seu vestibular, que antes era separado dos outros cursos, passou a ser unificado. 
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 Em que pese a diferença entre eles, ambos, assinalam Verri (1998), 

Cavalheiro (1997) e Basha & Osório (2004) tinham como característica a mesma 

preocupação de formar o fonoaudiólogo para a clínica, para “atuar com indivíduos 

portadores de distúrbios da comunicação”, marcando, desta forma, mais uma vez, o 

distanciamento do fonoaudiólogo da Escola, e de formá-lo para “curar” e “normalizar” 

falas patológicas. Esse distanciamento interferiu, de forma negativa, pelo menos até 

o final da década de 1970, na relação entre o fonoaudiólogo e professor. Segundo 

Giroto:  

a partir da instalação de cursos de graduação em Fonoaudiologia no 

país, caracterizados pela apropriação de um “fazer-dizer” 

emprestado do modelo clínico-médico, o fonoaudiólogo assumiu uma 

postura repressiva dentro da relação fonoaudiólogo/educador, 

relação esta, resultado de um contexto histórico-social (GIROTO, 

2003, p.  21,22 ) 

De fato, para o educador ficou atribuído o papel de “agente detector”, na 

Escola, de problemas de linguagem (prováveis distúrbios) que seriam encaminhados 

para fonoaudiólogo para tratamento dentro da própria escola (ênfase minha)14 .  

Giroto (1999,2003) comenta também que uma boa parcela de educadores tinha a 

expectativa de que o fonoaudiólogo detectasse os distúrbios, bem como realizasse 

diagnóstico e tratamento no ambiente escolar15 .  Podemos dizer que, de certo 

modo, esse pensamento persiste. 

Marco na década de 80, a regulamentação da profissão de fonoaudiólogo, 

através da Lei nº 6.965, de 9 de dezembro de 1981, definiu o fonoaudiólogo como:  

o profissional, com graduação plena em Fonoaudiologia, que atua 

em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológica na área 

                                                           
14  Sobre atuação de caráter clínico dentro da escola irei discorrer adiante. 

 

15 Nota-se que atualmente ainda há essa expectativa por parte da escola, como foi ilustrado na Introdução desse 
trabalho através de minha experiência pessoal como Fonoaudióloga Educacional. 
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da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em 

aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz.      

   (Conselho Federal de Fonoaudiologia, 1981) 

Tendo sua competência definida como a de: 

desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da 

comunicação escrita e oral, voz e audição; colaborar em assuntos 

fonoaudiológicos ligados a outras ciências; participar da Equipe de 

Orientação e Planejamento Escolar, inserindo aspectos preventivos 

ligados a assuntos fonoaudiológicos (ênfase minha).  

(Conselho Federal de Fonoaudiologia, 198116) 

Desde então, o fonoaudiólogo tem desenvolvido sua prática mais voltada 

para as questões terapêuticas e, devido a, ouso dizer, má-interpretação de 

pareceres emitidos pelo Sistema de Conselhos Federal e Regionais de 

Fonoaudiologia, limitam sua atuação no contexto educacional a triagens e 

assessorias (muitas vezes direcionado mais para o aluno professor do que para o 

professor). Evita-se, nesta função escolar, ações diretas com o aluno, entendendo-

se que elas caracterizariam “uma prática clínica na escola” (e não ação 

colaborativa), sem que haja uma reflexão acerca do que é proposto pelo CFFa , para 

que a atuação educacional seja repensada e não ocorra somente mais na forma de 

triagens e assessorias.  

Segundo Cavalheiro (2001), em decorrência da lei que regulamenta a 

profissão, surgem no fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, literatura sobre a 

atuação fonoaudiólogica na educação abordando ângulos de propostas de inserção, 

contribuindo para a reflexão e construção de conhecimentos na área. A autora indica 

                                                           
16 A lei que regulamenta a profissão, regulamenta também a criação dos Conselhos Federal (CFFa) e Regionais 
(CRFa) de Fonoaudiologia, que tem como principal finalidade, a fiscalização do exercício profissional. As 
atividades do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) tiveram início em 1983 e, em 15/09/84, pela 
Resolução CFFa n° 010/84, foi aprovado o primeiro C ódigo de Ética da profissão, listando os direitos, deveres e 
responsabilidades do fonoaudiólogo, inerentes às diversas relações estabelecidas em função da atividade 
profissional. 



 

32 

 

a década de 90 também como o período no qual houve um aumento de ações 

reflexivas sobre o papel do fonoaudiólogo em relação à Educação e sua formação.  

Vale lembrar, também, que na década de 1980 teve início a inserção do 

fonoaudiólogo nos Serviços Públicos de Saúde, com maior ênfase em ambulatórios 

de saúde mental, migrando, depois, para a Unidade de Saúde de nível terciário e 

primário. A tal respeito Lewis (2000) salienta que, tradicionalmente, o número de 

fonoaudiólogos que atuam no sistema privado sempre foi maior do que os que 

atuam no sistema público, e aponta que em 1989 os fonoaudiólogos que atuavam 

nas clínicas de atendimento ao escolar foram transferidos para as unidades de 

atenção primária à saúde da rede municipal. De acordo com a autora, o 

fonoaudiólogo passa a atuar dentro do Sistema de Saúde, principalmente no nível 

de atenção primária, sem saber muito bem qual seria a especificidade daquele 

contexto17 .  

Em decorrência seja de tal desconhecimento sobre a atuação esperada, seja 

de efeitos do movimento de “construção” da profissão, iniciou-se uma produção 

científica e discussões cuja finalidade era situar com maior clareza o fonoaudiólogo 

no Sistema de Saúde. As primeiras produções científicas adotaram o modelo 

médico, que considera a doença o resultado da conjunção de vários fatores/causas. 

Este modelo foi, com o tempo, abandonado por abusar, como se dizia, do poder das 

dicotomias: saúde versus doença e prevenção versus cura. Para Lewis (2000), o 

modelo organicista pode ser apropriado em atuações no nível secundário e terciário 

da saúde, mas levanta suspeita e leva o fonoaudiólogo a uma reflexão sobre o 

trabalho preventivo. Entende-se, assim, porque a questão da prevenção tornou-se 

foco em estudo desde o final dos anos de 1990. 

Zorzi (2001), por exemplo, define prevenção como a “ação de criar 

condições para que se evite o aparecimento de um problema” e afirma, também, que 

“à medida que as causas de algumas patologias sejam conhecidas e controladas, as 

                                                           
17 Lewis (2000) assinala que se deve entender por nível de atenção primária à saúde, o primeiro contato do 
usuário com o Sistema de Saúde. Trata-se das Unidades Básicas de Saúde. 
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doenças podem ser diminuídas e, ao mesmo, eliminadas” (ZORZI, 2001, p. xxx). 

Giroto (1999) e Costa (2005), afetadas pela nova tendência, chamam a atenção para 

o fato de que, em contexto escolar, o fonoaudiólogo tem se preocupado com sua 

posição e volta-se, também, ao que tudo indica, para a prevenção de futuros 

distúrbios de linguagem.  

Em 2002, o Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) lança o documento 

intitulado Exercício profissional do fonoaudiólogo, com o intuito de servir de guia de 

referência a respeito da ocupação do fonoaudiólogo no Brasil. Este documento foi 

revisado e relançado em 2007, com modificação do seu título para Áreas de 

competência do Fonoaudiólogo no Brasil, sendo elas: 

(1) Desenvolver ações de saúde coletiva dos aspectos fonoaudiológicos;  

(2) Realizar diagnóstico de Fonoaudiologia 

(3) Executar terapia (habilitação/reabilitação); 

(4) Orientar pacientes, clientes internos e externos, familiares e 

cuidadores; 

(5) Monitorar desempenho do paciente ou cliente (seguimento); 

(6) Aperfeiçoar a comunicação humana; 

(7) Exercer atividades de ensino;  

(8) Desenvolver pesquisas; 

(9) Administrar recursos humanos, financeiros e materiais; 

(10) Comunicar-se 
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Vale destacar que algumas dessas áreas de competência do fonoaudiólogo  

abrem a possibilidade da (re)inserção e atuação do fonoaudiólogo na Educação -  

seja junto a alunos, seja  aos professores (quando não a ambos)18  , vejamos quais 

são essas áreas: 

- Desenvolver ações de saúde coletiva nos aspectos fonoaudiológicos, 

temos que, além do envolvimento do fonoaudiólogo em programas e campanhas de 

saúde pública, que impliquem aspectos fonoaudiológicos, prevê-se que ele participe 

da organização e desenvolvimento de serviços ligados à conservação auditiva e 

vocal em escolas, uma vez que, como vimos, o fonoaudiólogo pode participar de 

projetos político-pedagógicos e de campanhas educativas sobre aspectos da 

comunicação humana, aspectos miofuncionais orofaciais e cervicais e da deglutição, 

quanto de seus transtornos – nada se diz, porém, sobre a área da linguagem.  

 Importa assinalar que a ênfase começa a recair, desde o final da década de 

1990, sobre o tema da “prevenção”, como vimos acima. Ele participará, desde então, 

de discussões sobre a relação do fonoaudiólogo coma área da Educação. Nessa 

direção, ganha destaque palavras como “orientar” e/ou “aconselhar”.  É o que se 

pode recolher, principalmente nos itens 4 e 5, acima:   

 - Orientar pacientes, clientes externos e internos, familiares e cuidadores 

remete à clínica. Aqui, a competência prevista para o fonoaudiólogo é de 

orientar/aconselhar pacientes, familiares, clientes e cuidadores a respeito de facetas 

da atuação fonoaudiológica. Certamente, esta circunscrição pode ser alargada já 

que implica a relevância do esclarecimento sobre o âmbito das ações 

fonoaudiológicas (explicação, instrução, demonstração, apresentação de alternativas 

de ações e avaliação de sua eficácia). Assim, o fonoaudiólogo fica autorizado a 

incidir em diferentes espaços para propor ações e realizar aconselhamento 

                                                           
18

 Agradeço ao apontamento da fonoaudióloga Ms. Fabiana Regiane da Costa sobre a importância de serem 

pensadas outras instâncias educacionais também, como Ministério de Educação e Cultura (MEC), Secretarias 

de Educação, Diretorias Regionais de Ensino e participação em outros órgãos de classe, como por exemplo 

Conselho Municipal de Educação. 
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fonoaudiológico, bem como ele visitar domicílios, escolas e postos de trabalho para 

oferecer esclarecimentos pertinentes; avaliar condutas e esclarecer dúvidas. 

Em que pese a generalidade do item abaixo,  podemos apreender nele uma 

abertura para o fonoaudiólogo na área educacional - ainda que não se especifique 

seja o sentido de “aperfeiçoamento”, seja o de “aprimoramento e  nem se diga onde 

tais  ações possam ser realizadas:  

• Aperfeiçoar a comunicação humana: o fonoaudiólogo autoriza-se a 

desenvolver programas de aperfeiçoamento e aprimoramento da linguagem oral e 

escrita, das funções cognitivas e dos aspectos miofuncionais orofaciais e cervicais. 

A vagueza deste item fica iluminada quando se acrescenta ser atribuição do 

fonoaudiólogo “aprimorar e aperfeiçoar” a comunicação em público, a comunicação 

ocupacional e orientação para a melhoria de condições ambientais, que possam 

afetar ou perturbar a comunicação humana.  

• No que diz respeito à Exercer atividades de ensino, deve-se entender 

que tais atividades referem-se seja à formação de fonoaudiólogos, seja à 

possibilidade de estarem voltadas a um público composto tanto por fonoaudiólogos 

quanto por profissionais das áreas da Saúde e da Educação. Lê-se que o 

fonoaudiólogo está autorizado a planejar cursos, elaborar atividades didáticas, 

coordenar atividades de ensino, lecionar em cursos de graduação e pós-graduação 

(stricto e lato sensu) e ministrar cursos livres e treinamentos, bem como exercer 

atividades de supervisão.  

Venho pontuando o fato de que, menção alguma é feita à atuação específica 

do fonoaudiólogo junto a professores e/ou alunos no ambiente escolar. Pode-se (e 

parece ter sido mesmo isso o que aconteceu) pressionar o enunciado: “o 

fonoaudiólogo pode prestar assessoria técnica e consultoria; participar de projetos 

político-pedagógicos” e retirar dele uma espécie de autorização para que este 

profissional venha a atuar em equipes intra e interdisciplinares, desde que se atribua 

uma conotação muito particular à palavra “político” (no enunciado em itálicas) e se 

elimine a palavra “preventivo” (que consta do mesmo enunciado). Feitos estes 
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arranjos o espaço escolar pode surgir como possibilidade de desenvolvimento de 

ações fonoaudiológicas19 . É certo que no documento de 2007, vemos listadas as 

áreas de possível atuação do fonoaudiólogo e, dentre elas, estão instituições de 

ensino superior, escolas regulares e especiais. Não se especifica, contudo, qual 

seria a possibilidade de atuação em cada um desses locais. A porta para seu 

ingresso no âmbito escolar é aberta, de fato, com a delimitação de práticas em cada 

domínio educacional. 

Fato é que, no ano de 2005,o Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa), 

através da resolução 309, normatiza a atuação do fonoaudiólogo na Educação, 

ficando ele autorizado a, em parceria com educadores , desenvolver ações para a 

promoção, aprimoramento, e prevenção de alterações a fim de contribuir para a 

otimização do processo de ensino e aprendizagem. Importa sublinhar que as 

práticas fonoaudiológica previstas envolvem atividades de capacitação e assessoria 

(palestras, orientações, discussão de casos).  

A partir desta resolução (2005), ficam validadas, como ações pertinentes ao 

exercício do fonoaudiólogo, orientações sobre linguagem, motricidade oral, audição 

e voz; assim como observações de situações de aulas e triagens fonoaudiológicas 

(instrumento complementar e de auxílio para o levantamento e caracterização do 

perfil da comunidade escolar e acompanhamento da efetividade das ações 

realizadas e não como modo de ampliação de carteira de clientes). Além delas, são 

previstas ações que propiciem condições adequadas (preventivas) para a 

aprendizagem. Nessa direção, ele se apresenta como apto a contribuir na realização 

do planejamento e das práticas pedagógicas da instituição.  

Na mesma resolução fica iluminado o fato de que fonoaudiólogo não pode 

realizar atendimento clínico/terapêutico dentro de Instituições de educação infantil, 

ensino fundamental e médio, mesmo sendo as inclusivas (ênfase minha). Há uma 

ressalva, porém: quando houver necessidade de atendimento clínico nas escolas 

especiais, o mesmo poderá ocorrer sem que haja interferência nas atividades 

                                                           
19 Nos capítulos seguintes serão discutidas quais ações e o modo como têm sido desenvolvidas na Escola. 
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escolares, no chamado contra turno. Procura-se, assim, distinguir o perfil do 

fonoaudiólogo clínico do perfil do fonoaudiólogo educacional.   

Em material informativo (folder), preparado pelo Sistema de Conselhos de 

Fonoaudiologia (data), divulgado para fonoaudiólogos e para a população, afirma-se 

que a atuação fonoaudiológica educacional privilegia ações de 

assessoria/consultoria. Assinala-se, ainda, que sua atenção deve estar voltada para 

percalços na aprendizagem e problemas na comunicação oral e escrita; além de 

para o cuidado com a saúde vocal e com funções estomatognáticas. Enfim, reitera-

se, neste instrumento de divulgação, que caberia ao fonoaudiólogo assessorar e 

capacitar professores sobre questões que demandem o saber fonoaudiológico; 

promover programas que potencializem as habilidades linguísticas dos alunos; 

desenvolver programas de saúde auditiva e vocal para alunos e professores; 

orientar pais, professores e a equipe pedagógica sobre o atendimento 

fonoaudiológico de crianças. Para isso, muitas vezes, torna-se preciso realizar 

avaliações breves de linguagem com a finalidade de prevenir problemas de 

comunicação e de aprendizagem na comunidade escolar. Como se pode ver, um 

“tanto de clínica” penetra o espaço escolar em nome da prevenção, sem, contudo, 

definir-se efetivamente como clínica.   

Importa assinalar que, mesmo considerando os documentos e publicações 

do Conselho Federal de Fonoaudiologia, o Conselho Regional de Fonoaudiologia do 

Estado de São Paulo (CRFa - 2ª Região) deliberou sobre a atuação do 

fonoaudiólogo na Educação no parecer CRFa - 2ª Região/SP, nº 01/2008  que indica 

que a lotação do profissional-fonoaudiólogo, que atua na Educação, deve ser junto 

às Secretarias de Educação (e não junto às Secretarias de Saúde, como ocorre 

ainda em nossos dias) – outra tentativa de distinção entre atuação clínica e 

educacional.  Um ponto que merece atenção neste parecer diz respeito à formação 

do fonoaudiólogo, uma vez que ele estabelece que estes profissionais devam 

complementar sua formação para poder atuar na Educação. Ele determina, ainda, 

sobre a necessidade de grades curriculares dos cursos de Fonoaudiologia 

contemplarem a legislação do Conselho, o que impõe mudança de paradigma 
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quanto ao que se compreende por “saúde” – conceito que deve ser alargado de 

forma a incluir sua prática adequada junto à Educação. Cavalheiro (1997), assim 

como Basha & Osório (2004) assinalaram que, em todo o mundo, os cursos de 

Fonoaudiologia trazem em sua grade curricular disciplinas voltadas tanto para a 

Saúde, quanto para a Educação.                    . 

No referido parecer (CRFa - 2ª Região/SP, nº 01/2008)  há outro ponto a ser 

comentado – trata-se da “receptividade da atuação fonoaudiológica” junto a equipes 

pedagógicas. Sublinha-se que equipes pedagógicas demonstram receptividade em 

relação à atuação fonoaudiológica embora a perspectiva seja orientada por uma 

visada “curativa” e “reabilitadora”. Este documento é crítico a esse respeito por que 

entende que se o fonoaudiólogo contribui para a formação continuada dos 

professores, compartilha conhecimentos fonoaudiológicos e assessora a equipe 

sobre aspectos de seu campo próprio, ele tem, por certo, condição de enriquecer a 

prática pedagógica. Para isso é preciso haver ressignificação de seu papel junto à 

equipe20 . O ponto é que a realização de triagens (de clínica, portanto) é mantida 

como uma possibilidade de atuação nesse espaço, mas com objetivo redefinido, i.e., 

triagens devem visar ao estabelecimento do perfil epidemiológico da comunidade 

escolar. Vale ressaltar que políticas de inclusão na Educação21 preveem a presença 

do fonoaudiólogo em ações educacionais porque se entende que elas podem 

otimizar práticas pedagógicas e, por isso, admite-se que o fonoaudiólogo deva 

aperfeiçoar-se para que possa desenvolver, com eficiência, práticas que visem à 

promoção de saúde de estudantes portadores de necessidades educacionais 

especiais (NEE) – é preciso que ele se ajuste à demanda de  trabalho 

interdisciplinar, afastando-se do modelo clínico de atendimento . 22 

                                                           
20 Este parecer indica que o número de fonoaudiólogo por escola deverá ser estabelecido pensando na relação 
entre número de fonoaudiólogos e número de alunos, e entende-se que não é adequado que cada escola 
disponha de 1 fonoaudiólogo, pelo risco de fugir do modelo de assessoria/consultoria que deve ser privilegiado 
na atuação fonoaudiológica junto à educação. 

21
 Políticas de inclusão na Educação podem ser encontradas no Portal do MEC , http://portal.mec.gov.br/ 

22 Atendimentos clínicos só podem ser realizados no contra-turno (quando necessário e somente dentro de 
escolas especiais, como já mencionado). 



 

39 

 

Como se pôde notar, através de pareceres, leis e resoluções o Sistema de 

Conselhos Federal e Regionais empenham–se na definição e validação de práticas 

fonoaudiológica na Escola. Em 2010, mais um passo, que foi um marco para a 

Fonoaudiologia Educacional, a Resolução CFFa nº 382 (20 de março de 2010) que 

dispõe sobre o reconhecimento das especialidades em Fonoaudiologia 

Escolar/Educacional e Disfagia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia: a 

Fonoaudiologia Educacional é reconhecida oficialmente como uma das 

especialidades da classe23 .  

Em 2011, o CRFa 2ª região/SP realizou importante movimento mirando 

garantir uma Fonoaudiologia Educacional mais qualificada e consolidada:   

• Organizou fórum envolvendo fonoaudiólogos e coordenadores de 

cursos de Fonoaudiologia; 

• Orientou fonoaudiólogos, graduandos e gestores; 

• Participou de eventos relacionados a temas educacionais; 

•  Fez-se representar em fóruns, reuniões e eventos de órgãos públicos 

vinculados a Educação; 

• Realizou pesquisa para caracterizar o perfil da atuação do 

fonoaudiólogo na Educação no estado de São Paulo 

Vejamos, a seguir, alguns autores que relatam suas experiências no 

contexto escolar e que, comentam seu percurso, bem como considerações sobre o 

“fazer” fonoaudiológico na escola.  

 

                                                           
23 As especialidades reconhecidas pelo CFFa são: audiologia, disfagia, fonoaudiologia educacional , linguagem, 
motricidade orofacial, voz e saúde coletiva. 
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1.2 Fonoaudiologia Educacional: trajetória de exper iências 

 

Procurei, neste capítulo, mostrar que a Fonoaudiologia nasce no espaço da 

Educação e que, só após a criação de cursos de formação a área se consolida no 

campo da Saúde, assumindo um perfil nitidamente clínico. Vimos, também, nas duas 

décadas finais do século XX (em especial a partir da última), que um pensamento 

“preventivo” penetrou o campo da Fonoaudiologia e ele teve efeitos na reflexão 

sobre o papel e a atuação do fonoaudiólogo em Escolas. Em 2010, o Conselho 

Federal de Fonoaudiologia (CFFa) valida a especialidade Fonoaudiologia 

Educacional. Darei, a seguir, voz a autores fonoaudiólogos que refletiram sobre o 

espaço educacional ,mais especificamente a Escola. 

Collaço (2001) relata sua experiência de dez anos (1968 a 1978) na equipe 

técnica de uma escola em São Paulo. Seu trabalho consistia, diz ela, em orientar os 

professores a respeito das dificuldades na alfabetização e discutir com eles 

problemas em falas das crianças. A autora destaca que o professor foi sempre 

valorizado por ela como aquele capaz de encaminhar o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da comunicação oral e escrita dos alunos.  

Bittar (2001) comenta sua experiência em três escolas particulares. O 

objetivo de sua presença na Escola consistia em orientar os professores quanto aos 

aspectos de comunicação e expressão de crianças, em detectar alunos com 

dificuldades de linguagem e, ainda, em orientar os pais quanto aos problemas 

encontrados. Sobre a fonoaudiologia escolar 24a autora diz: 

Localizando a fonoaudiologia escolar na intersecção das áreas de 

Educação, Saúde e Comunicação, entendo o profissional que nela 

atua voltado para a promoção do desenvolvimento da linguagem, 

para a proteção específica e para a detecção precoce dos distúrbios 

                                                           
24

 Fonoaudiologia escolar e educacional são os nomes utilizados anteriormente ao reconhecimento como 
especialidade do CFFa p, para designar as ações voltadas para a educação. 
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de comunicação por meio de seus agentes multiplicadores, após 

conquistarem sua própria transformação (Educação). (BITTAR, 2001 

, p.80) 

Com base na Lei 6965/81 (CFFa), Lagrotta, Cordeiro & Cavalheiro (2001) 

assumem que a Fonoaudiologia divide-se em terapêutica, preventiva e estética e 

situam a Fonoaudiologia Educacional na área preventiva. As autoras falam de suas 

experiências com alunos numa escola de Ensino Fundamental. Ali, faziam triagens, 

avaliações de linguagem e instituíram grupos de reforço. No que tange aos 

professores, realizavam orientações sobre estratégias para o desenvolvimento de 

fala e escrita e enfatizavam a importância da higiene vocal para a saúde das 

crianças. Elas ocupavam-se, ainda, da orientação aos pais sobre atividades que 

poderiam ser realizadas em casa. As autoras finalizam o texto com uma pergunta 

sobre a orientação a professores: caberia, de fato, à Fonoaudiologia essa tarefa 

(quando não há demanda)?  Outros fonoaudiólogos como Guedes (1997,2001); 

Pinto, Furck et alli (1991,2001) e Pereira, Santos e Osborn (1995) não têm dúvida 

alguma sobre a relevância da orientação a educadores: todos comentam suas 

experiências e insistem que o foco principal da atividade fonoaudiológica na Escola 

é o trabalho de orientação aos professores sobre alterações fonoaudiológicas. É 

possível reconhecer que o caráter clínico da atuação fonoaudiológica não foi 

completamente diluído, mesmo que se procurasse sustentar que o caráter 

“educacional” da atuação a configurava como sendo essencialmente preventivo (não 

terapêutico, propriamente dito). 

Para Zorzi (2001) esse deslocamento para o “clínico” é deslizamento 

incontornável do próprio caráter preventivo das intervenções voltadas para a 

detecção (diagnóstico!) e encaminhamento para a clínica. As triagens realizadas no 

ambiente escolar, embora sejam consideradas como “atuação preventiva” 

(Cavalheiro,1999), têm no horizonte a detecção e eliminação de um problema 

existente. Giroto (1999) já havia, na verdade, apontado para esse fato quando 

assevera que ações preventivas, na Escola, apoiam-se em modelos clínicos de 

detecção de distúrbios. Devemos então, ter cuidado com atuações que adquirem 

caráter curativo. Oliveira & Oliveira (1995), assim como Costa (2005) estranham o 
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fato desse modo de atuação do fonoaudiólogo ter sido (e ainda ser) autorizado em 

algumas instituições de ensino.  

Fato é que, com base em comentários dos autores acima, podemos dizer 

que o pensamento preventivo envolve a necessidade de orientação de equipes 

pedagógicas que enfrentam as dificuldades do aluno ao longo do processo de 

escolarização. Encontramos, assim, na literatura do campo, trabalhos que apontam 

para um novo rumo da prática do fonoaudiólogo na Escola que prioriza conceitos e 

ações pautadas na ideia de promoção de saúde nesse contexto (Bitar, 1991, 2001; 

Moraes, 1996; Cavalheiro, 2003; Sebastião, 2003; Giroto, 2003; Fuzaro, 2003; 

Madrid e Faria (no prelo). 

Giroto (1999,2003) salienta, por exemplo, que a partir do momento em que a 

proposta do campo seja de ações voltadas à prevenção das doenças e promoção de 

saúde, a relação com o educador pode mudar de foco porque fonoaudiólogos 

poderiam passar a ser vistos como coautores em ações que visem resgatar o 

espaço pedagógico enquanto meio propício para o estabelecimento de uma relação 

interativo-reflexiva que articule de forma consistente saberes voltados para um só 

fim.  A autora ainda destaca o fato de que uma atuação integrada e cooperativa 

depende de um melhor entendimento, por parte dos profissionais integrantes da 

equipe escolar (principalmente o professor), sobre o trabalho realizado pelo 

fonoaudiólogo. Segundo ela, para que se estabeleça uma relação produtiva entre 

Fonoaudiologia e Educação, algumas ações de responsabilidade do fonoaudiólogo 

são importantes, entre elas: 

• Conhecer as políticas públicas educacionais;  

• Abandonar uma postura acrítica, a-histórica e não assumir uma atitude 

“ingênua” de que suas ações, por si só, resolverão o fracasso escolar; 

• Compreender que o investimento na relação educador-fonoaudiólogo 

não deve ser apenas do fonoaudiólogo que atua no espaço físico escolar; 
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• Resgatar a motivação para o trabalho coletivo, a fim de torná-lo o 

reflexo da construção de novas relações de trabalho.  

Giroto (2003), como se vê, ressalta a importância da relação de parceria 

(ênfase minha) entre fonoaudiólogos e educadores. Sabemos do desconhecimento 

que reina, na Escola, em torno do papel do fonoaudiólogo -  fato que dificulta, sem 

dúvida, a colaboração entre essas áreas em prol da aprendizagem. Sebastião 

(2003) e Cárnio (2003), ao comentar a relação entre Fonoaudiologia e Educação, 

problematizam a formação do educador. De acordo com esses autores, durante 

muitos anos, a formação do professor teve dois focos: a transposição didática do 

currículo para sala de aula e ênfase no conhecimento que os alunos deviam 

aprender. Desta forma, a compreensão do processo de aquisição e as 

consequências sobre a criança não interrogavam – o que tornou o educador o 

responsável solitário pelo fracasso escolar.  

Costa (2005) entende ser imperativo que o professor tenha uma 

competência polivalente, sendo capaz de trabalhar com conteúdos de naturezas 

diversas que abranjam desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos 

específicos provenientes de diversas áreas do conhecimento – incluindo, nesse rol, 

conhecimentos referentes à saúde.  

Dessa forma, a Escola deve poder oferecer elementos que capacitem a 

comunidade para uma vida mais saudável, dando apoio ao serviço médico e 

tornando possível a entrada de profissionais da saúde no meio escolar (BRITO E 

BASTOS, 1979). Fator de relevância aqui é que esta entrada do fonoaudiólogo na 

Escola deve ter como objetivo a promoção da saúde do educando e não a detecção 

(triagem e avalições) de problemas para encaminhar para atendimentos 

especializados.  

Madrid e Faria (no prelo) afirmam que aspectos fonoaudiológicos devem 

constar na formação do educador para que ele possa ser agente e parceiro na 

identificação de alterações que possam prejudicar o desempenho do escolar. Faço 

coro com as autoras introduzidas nesta parte – não só na formação de educadores 
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devem constar informações referentes a aspectos que digam respeito à saúde dos 

alunos, como também a formação dos fonoaudiólogos deve discutir concepções de 

saúde e implementar um pensamento voltado para a “promoção da saúde”. Giroto 

(2003) levanta a suspeita de que os fonoaudiólogos, em grande medida, também 

não conhecem seu papel na Educacão, já que pouca ênfase é dada ao assunto nos 

cursos de graduação. Nessa discussão, a formação do fonoaudiólogo vem à tona.  

De acordo com Cavalheiro (2001), foi com essa preocupação que novas 

diretrizes curriculares foram estabelecidas para os cursos de graduação em 

Fonoaudiologia, propondo que o fonoaudiólogo obtivesse conhecimento de múltiplas 

áreas e experiências em graus suficientes para o pleno exercício da profissão. 

Porém, segundo a autora, esta preocupação não garantiu que as mudanças 

propostas capacitassem o fonoaudiólogo para atuar adequadamente na área 

educacional - há muitos que atuam segundo uma visão estritamente clínica e 

distante dos debates da área que apontam noutra direção (CAVALHEIRO, 1999, 

2001; RIBEIRO,2002). 

Durante toda sua história, a Fonoaudiologia tem mantido relação estreita 

com o campo da Educação: num primeiro momento, era o professor que fazia a 

detecção de problemas de linguagem, (o fonoaudiólogo era um “professor 

especialista”); depois vestiu-se de “ortofonista”, chegando à necessidade de 

formação específica – nascem os cursos de graduação e a profissão de 

fonoaudiólogo, com ênfase quase exclusiva na clínica dos distúrbios da 

comunicação. Na Escola, sua presença introduz esta marca como problema, que 

vislumbra como saída (depois de muito embate) a ideia de “prevenção” e de 

“promoção da saúde”. Entende-se que, desde esta ótica, pode-se chegar a uma 

lugar de colaboração entre fonoaudiólogos e professores, já que suas metas, 

diferentes que são, não excluem a preocupação com a aprendizagem e com a 

saúde do aluno. A ideia de prevenção parece oferecer a possibilidade do 

fonoaudiólogo ser visto, na Educação, não mais como um ortofonista, mas sim como 

“responsável pela formação do cidadão leitor/escritor que, assim, passa a atuar de 
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forma proativa dentro de sua especificidade: prevenção e promoção da saúde” 

(COSTA, 2005). 

Espero ter conseguido mostrar o percurso (e os percalços) do fonoaudiólogo 

na Educação, formando assim uma base importante para as reflexões e discussões 

que virão a seguir, no capítulo 2. 
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CAPÍTULO 2 

 Fonoaudiologia Educacional - para além das triagen s 

 

Neste capítulo privilegio trabalhos de autores que refletem sobre a atuação 

fonoaudiológica educacional num âmbito que ultrapassa discussões sobre a triagem 

no momento da entrada de crianças nas escolas, ou seja, uma atuação 

propriamente “clínica” para detecção de problemas de audição ou de linguagem que 

devam ser tratados para que se venha a evitar fracasso escolar. Interessa, portanto, 

introduzir uma linha de reflexão mais conceitual. Os trabalhos, aqui abordados, vêm 

ao encontro do objetivo que motivou a realização desta dissertação, qual seja o 

desejo de problematizar a inserção do fonoaudiólogo na Escola de forma a 

apreender a pertinência das funções desempenhadas e a criar solo para a 

visualização da atuação do fonoaudiólogo e delineamento de seu perfil na Escola. 

Uma função que não dilua sua especificidade e que não o reduza a mero detector de 

distúrbios dentro da escola. Seu trabalho é orientado pela pergunta referente à visão 

que fonoaudiólogos têm sobre a linguagem - visão, esta, que determina uma 

atuação revestida por uma conotação de integração ou de complementação do 

trabalho do professor.  

 

2.1 Demarcar uma posição 

 

Carnevale (2000)25, em Reflexões sobre o papel do fonoaudiólogo inserido 

em escolas especiais voltadas à educação de sujeitos com paralisia cerebral, coloca 

                                                           
25 A importância que seu trabalho tem nesta dissertação diz respeito à originalidade de da discussão que ela 
encaminha e, também, ao fato de partilharmos a visão teórica sobre a linguagem na Fonoaudiologia. Refiro-me 
ao fato de sermos, as duas, filiadas Grupo de Pesquisa Aquisição, patologias e clínica de linguagem, que tem 
fundamento teórico sobre a linguagem no estruturalismo europeu (SAUSSURE, 1916; JAKOBSON, 1960) - 
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em tela de discussão o risco da transmutação de práticas clínica para o ambiente 

educacional.  

Seu trabalho é orientado por pergunta referente à visão que fonoaudiólogos 

têm sobre a linguagem - visão, esta, que determina uma atuação revestida por uma 

conotação de integração ou de complementação do trabalho do professor. 

Acompanhemos a autora, que inicia seu trabalho levantando uma 

interrogação sobre os efeitos do caráter interdisciplinar da Fonoaudiologia, que 

mantem forte aproximação a Medicina. Segundo ela, um efeito dessa adesão 

irrefletida ao discurso médico-organicista (tanto na clínica, quanto na escola) é o de, 

por exemplo, não colocar restrições à medicalização de crianças que possam ter 

problemas escolares (de aprendizagem ou de comportamento). No que concerne a 

Linguística, essa relação não é de adesão – ela teve outro destino, i.e., foi 

conflituosa (ARANTES, 1996; LANDI, 2000). De fato, esse encontro não promoveu 

como seria de se esperar, efeito teórico; ele ficou reduzido à aplicação de aparatos 

gramaticais (fonético-fonológicos, morfossintáticos ou semântico-pragmáticos) a 

falas de pacientes no momento diagnóstico. Disso resultou o diagnóstico de que a 

Fonoaudiologia fez um movimento utilitário na direção da Linguística (LIER-

DeVITTO, 2000; 2006).   

Entende-se porque Carnevale (2000) tenha dado destaque à demanda de 

cunho médico-organicista advinda das escolas especiais para profissionais como 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais – para ela, eles são da 

área da Saúde, em que a posição do médico tem sido preponderante. Ela lembra 

que os alunos que frequentam esses espaços apresentam comprometimento 

neuromotor e características físicas específicas.26 Ocorre, porém, que este é o 

imaginário que perpassa também escolas regulares. O fonoaudiólogo tem sido 

                                                                                                                                                                                     
desde releitura introduzida por Milner (1978, 1987, 2002) e avançada, na Aquisição da Linguagem, por Cláudia 
Lemos (1992 ,2002 e outros). Ambas são iluminadas pela interpretação lacaniana, que destaca em Saussure a 
“teoria do valor” de Lacan.  
 
26 Carnevale (200) realizou sua pesquisa em escolas especiais, voltadas ao atendimento de portadores de 
Paralisia Cerebral, que têm comprometimentos neuromotores. 
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convocado como “clínico”, ou seja, ele é chamado quando há “falha”, quando algo 

que não segue o padrão esperado resiste, insiste.  

O fonoaudiólogo, por sua vez, acrescenta Carnevale, tem respondido a esse 

tipo de demanda sem questionamentos acerca do seu papel no contexto escolar – 

atestado que ressalta a importância de trabalhos que debatam a Fonoaudiologia 

Educacional e que busquem apontar para possibilidades de atuação desse 

profissional na Escola que não se restrinja à “transposição de fazeres clínicos para 

dentro da escola” (CARNEVALE, 2000), usualmente identificados, como disse 

acima, com a realização de triagens e diagnósticos que precedam o 

encaminhamento, para terapia, de escolares que tropeçam no momento do ingresso 

na escola ou ao longo de seu percurso escolar. Para a autora, o fonoaudiólogo 

poderia ocupar lugar junto à equipe educacional para idealizar abordagens de 

ensino de qualidade para crianças difíceis (com problemas neurológicos) e para 

evitar fracassos de aprendizagem.  

Vemos com o trabalho de Carnevale (2000) que, nas escolas especiais, a 

relação entre linguagem e aprendizagem se dá de modo direto, a partir do momento 

que notamos nas queixas dos professores em relação às dificuldades de 

aprendizagem de seus alunos a linguagem, ou melhor, as dificuldades relacionadas 

a linguagem, como razões que explicam ,como a autora mesmo diz, a “não 

aprendizagem”.  

Entende-se a razão da importância atribuída pela autora à reflexão, por parte 

do fonoaudiólogo, a respeito de como conceber a linguagem, que, afinal, é seu 

objeto. Tendo a concordar com Carnevale nesse ponto: não é, mesmo, qualquer 

concepção de linguagem que pode levar fonoaudiólogo a refletir sobre a posição que 

caberia a ele assumir na escola. Se a Escola ocupa-se de ensino-aprendizagem, a 

linguagem é para ela, “objeto” passível de ser aprendido. Ora, o fonoaudiólogo 

depara-se, precisamente, com os embaraços sintomáticos – o que não poderia 

deixa-lo confortável frente à ideia de que linguagem é “objeto de aprendizagem” – 

ele enfrenta, precisamente, ocorrências que lhe apontam noutra direção. A área de 

Aquisição da Linguagem mostra que “linguagem não se ensina” (ainda que se 
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admita que a criança “aprenda” - ou não - a falar). O problema não se restringe a 

crianças com problemas orgânicos:  

 

Um aspecto fundamental desse processo pode ser definido a partir 

da relação entre aprender e ensinar, relação fundamental para 

pensar a escola e qualquer atividade educacional. No caso da 

primeira língua, essa relação é desarticulada, ou melhor, não é 

válida: se é possível dizer de uma criança de dois anos, por exemplo, 

que ela está aprendendo a falar, não é possível dizer que alguém a 

está ensinando a falar, sem que isso implique uma patologia e um 

atendimento clínico. De fato, a criança aprende a falar em casa e não 

na escola e os pais nem se preparam para isso nem se colocam 

diante do filho ou filha como professores cuja tarefa é ensinar a 

criança a falar. (De LEMOS, 2013, a sair) 

A assunção de uma posição como essa, que funda a prática do 

fonoaudiólogo e que aponta para o fato de que linguagem não é objeto de 

conhecimento, pode apresentar perspectivas distintas daquela do professor e 

delinear a função do fonoaudiólogo na escola. Sabemos que, como muito bem 

assinala Carnevale (2000), para que isso possa ocorrer, é preciso “desnaturalizar” a 

linguagem, o que demanda um diálogo da Fonoaudiologia com a Linguística, melhor 

dizendo, demanda que esse diálogo assuma características diferentes em relação 

ao modo como tem acontecido. Como vimos acima, esse diálogo deveria tomar 

distância do motor da aplicação e do empréstimo de instrumentos para descrição de 

falas e escritas de crianças.  

Nesse ponto, tocamos a questão que movimenta a Clínica de Linguagem, 

linha de pesquisa instituída por Lier-DeVitto (1997) 27, que se funda na assunção da 

                                                           
27

 O Projeto Integrado LAEL-CNPq (nº. 522002/97-8)  nasce em 1997 com o título: Interacionismo e patologias 

da linguagem. 
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importância incontornável de que a Fonoaudiologia não pode, em seu benefício, 

ignorar a Linguística, mas há restrições para esta aproximação:  

O interesse pelo Interacionismo tem suas razões. Não é qualquer 

concepção de linguagem que poderá responder às exigências do 

material que transita nos consultórios fonoaudiológico. Há que ser 

uma que permita pensar a linguagem – no que ela remete a um 

universal – em suas manifestações singulares – no caso, a 

denominada patológica. (LIER-DeVITTO, 1996-7, p. 16-7) 

Abordagens gramaticais só podem considerar erros ou falas sintomáticas 

como “desvios” de normas ou regras; não podem esclarecer o que de fato, acontece 

naquilo que foi efetivamente produzido por um falante, não pode dizer sobre a 

natureza da relação falante-linguagem. Gramáticas são normativas e prescritivas e 

não é, por acaso, que a Escola as utilize para avaliar e corrigir alunos -   

fonoaudiólogos, por sua vez, sabem que erros e sintomas são resistentes à correção 

porque eles expõe uma relação problemática da criança com a fala ou com a escrita.  

Para o estabelecimento de um diálogo frutífero entre esses campos, é 

preciso não ignorar que erros e sintomas estão excluídos de seu projeto científico, 

que está voltado à regularização de corpora para produção de leis universais e 

regras com ampla generalidade, de que resultam as “exceções às regras”, mas 

nelas não se incluem os erros nem os sintomas– eles ficam à margem  da empiria 

da Linguística (LIER-DeVITTO, 2000; 2002; 2006, 2011). Importa indicar um 

equívoco da Fonoaudiologia: muitas vezes ouve-se que “a Linguística não dá conta 

de falas sintomáticas”. Ora, essa afirmação não procede porque esses 

acontecimentos estão do lado de fora do projeto do campo – ele não tem no 

horizonte de suas questões falas erráticas ou sintomáticas. Desse modo, cabe à 

Fonoaudiologia “a responsabilidade de tomar para si a linguagem, na sua dimensão 

patológica, como objeto próprio” (ARANTES, 1994, p.28). 

Pelo exposto acima, pode-se depreender que a teoria linguística que 

interessa à Fonoaudiologia deva ser uma que permita teorizar sobre o “erro” - e 
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aquela que leve à sua exclusão como problema passível de ser trabalhado do ponto 

de vista teórico, empírico ou clínico. Erros e falas sintomáticas, diz Lier-DeVitto 

(1998, 2006), não estão “fora da lei” de funcionamento da linguagem – essas 

manifestações são, sem dúvida, expressões de “uma mobilidade linguística 

particular” que cabe ao fonoaudiólogo explicitar; esclarecimento que ele só pode 

cumprir de forma eficiente caso seja mantido o seu compromisso com o falar de seu 

paciente (CARNEVALE, 2000). Vemos por aí, acompanhando esta autora, que a 

face da linguagem que convoca o fonoaudiólogo é aquela designada como 

patológica e que para enfrentá-la, de forma eficiente, é preciso assumir um ponto de 

vista teórico sobre a linguagem. Disso resulta o imperativo da necessária relação 

com uma Linguística que abra a possibilidade de reflexão sobre o que tropeça, que 

falha ou falta nas manifestações de sujeitos. Carnevale procura, em sua discussão, 

distinguir, como tratei de indicar, posições diferentes para o professor e para o 

fonoaudiólogo frente à linguagem.  

Aproximamo-nos, assim, das questões referentes à presença do 

fonoaudiólogo na Escola. Segundo esta fonoaudióloga, seria função deste 

profissional, com formação clínica, esclarecer a equipe pedagógica e professores 

sobre desvios/distúrbios/patologias da linguagem não só em escolas especiais, 

como também, nas escolas regulares, quer dizer, em todo contexto educacional 

onde este profissional estiver inserido. Note-se que ela sustenta, já em 2000, pela 

via de sua discussão, a ideia que veremos ser descrita e explicitada nos anos 

seguintes através de resoluções e publicações do Sistema de Conselhos Federal e 

Regionais de Fonoaudiologia, de que o papel do essencial do fonoaudiólogo 

educacional é de assessor da Escola em questões relacionadas à Fonoaudiologia. 

Importante em seu trabalho é que ele busque relacionar esta condição a uma 

diferença entre educadores e fonoaudiólogos em relação à concepção de 

linguagem.  

Para Carnevale (2000) o problema está na resposta do fonoaudiólogo à 

demanda da Escola – com frequência ele é chamado para resolver problemas 

resistentes de aprendizagem da linguagem (oral ou escrita), entendido como causa 
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maior do fracasso escolar. A linguagem, no ambiente escolar, é assim erigida como 

instrumento, como meio de aquisição de outros conhecimentos. Seu valor essencial 

ganha, paradoxalmente, valor acessório. Pois bem, se o fonoaudiólogo responder 

cegamente a esta demanda, ele comparece como “facilitador da aprendizagem”. 

Não é bem este o papel que favorece o fonoaudiólogo como profissional distinto do 

professor particular ou do psicopedagogo (LEITE, 2000). O fonoaudiólogo poderia 

questionar-se a respeito desse papel nas escolas especiais (ou não). Como vimos 

acima, o fonoaudiólogo sabe que “linguagem não se ensina” – este é afinal o 

ensinamento de falas sintomáticas e da clínica.  Chamo a atenção, neste ponto, para 

o que diz Carnevale (2000) sobre a distância entre Educação e Fonoaudiologia: uma 

aposta na aprendizagem e outra enfrenta sua impossibilidade. Dito de outro modo: 

ensinar a língua (que a criança já fala) é meta para a Educação, enquanto não o é 

para a Fonoaudiologia.  

quando se trata de linguagem e, portanto de língua ou de línguas, 

saber é mesmo algo estranho.” Isso porque falar uma língua é saber 

essa língua e’ “se já se sabe a língua, se a linguagem já nos põe em 

movimento, já funciona em nós através dessa língua que se sabe, o 

que há ainda, a saber?  (De LEMOS apud CARNEVALE, 2000, p. 11) 

Frente a esta citação, podemos afirmar, juntamente com Carnevale, que nas 

escolas “ensinar linguagem” significa “ensinar sobre a linguagem”. Colocada desta 

forma, neste lugar não cabe o fonoaudiólogo. A autora sustenta, mais uma vez, a 

importância da distinção entre as práticas educacionais e fonoaudiológica na Escola, 

ou seja, a eficácia de seu papel decorreria mais dessa diferenciação e não do 

imaginário de que a Escola é espaço de integração de práticas.  

Carnevale coloca em questão então, o que faz o fonoaudiólogo, neste 

cenário, mesmo quando recusa uma concepção de linguagem como sendo passível 

de ensino-aprendizado. Seu trabalho segue nessa direção como continuaremos 

acompanhando no ítem seguinte. 
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2. 2. Complicações históricas  

 

Carnevale, acompanhando o diagnóstico realizado pela Clínica de 

Linguagem (LAEL-CNPq), dá extensão à pergunta levantada no final do item acima 

e, com isso, ilumina, também, os efeitos da história da Fonoaudiologia, apresentada 

no capítulo 1. Ela sublinha as consequências da ampla adesão do campo ao 

discurso da Saúde. Para ela, o trabalho fonoaudiológico em escolas tem sido uma 

extensão de práticas clínica, transparecendo assim a forte presença do discurso 

médico-organicista tanto no ambiente clínico fonoaudiológico, quanto no educacional 

(regular e especializado). Sendo este o caso, a imagem do fonoaudiólogo é 

revestida, especialmente na educação especial, por um sentido de doença que, 

desse modo, não faz barreira à medicalização que ronda a educação que tem sido, 

nos últimos anos “patologizada”. 

Trata-se, segundo a pesquisadora, de um problema ao qual o fonoaudiólogo 

deveria prestar atenção e refletir sobre a motivação da Fonoaudiologia em 

aproximar-se e apropriar-se do discurso organicista. Mais uma vez, a questão é 

localizada no modo como a Fonoaudiologia incorpora esse discurso para validar seu 

lugar, esquecendo-se que não lhe favorece estabelecer relações de 

complementaridade, que dá suporte para a “... ilusão de um entrelaçamento sem 

conflitos entre [seus] objetos...” (LIER-DeVITTO, 1995, apud Carnevale, 2000, p. 

19). Em foco está, como se vê, a problemática da interdisciplinaridade, debatida por 

Lier-DeVitto em vários artigos e desenvolvida em extensão e profundidade por Landi 

(2000) e Fonseca (1995, 2002 entre outros).  

Carnevale toma de Orlandi a ideia de “disciplina de entremeio”, que 

caracteriza a Análise do Discurso, que emerge no espaço intervalar da relação entre 

disciplinas. A importância desse nascimento estaria precisamente em não ser 

ambiente de adesão (como ocorre com a Fonoaudiologia). O “intervalo” é lugar de 

conflitos entre disciplinas. No intervalo, disciplinas não se confundem porque ele as 

separa – é espaço de diferenciação. O intervalo é, segundo Lier-DeVitto, “zona de 
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resistência”. Vemos assim que a noção de interdisciplinaridade como integração 

pacífica torna-se incompatível, com o que propõem Orlandi (1996 apud Carnevale) e 

Lier-DeVitto (1995, 2006). A ideia de aplicação de uma disciplina por outra fica, 

assim, barrada28. 

Carnevale (2000) lembra também Pêcheux (1982) sobre o alerta que esse 

fundador da Análise do Discurso faz a respeito da necessidade de se considerar que 

quando conceitos ou aparatos descritivos de uma determinada disciplina são 

emprestados por outras, um processo de transformação deve ocorrer para que eles 

possam vigorar e fortalecer aquela que faz o empréstimo: é obrigatório que eles 

sejam modificados pelo ambiente para que migram (LIER-DeVITTO, 1995, LANDI, 

2007, LIER-DeVITTO & FONSECA, 2004) , senão tal empréstimo fica caracterizado 

como um “gesto de aplicação” - caso da Fonoaudiologia com a Medicina. 

Consequência complicada da integração do discurso organicista ao campo médico 

diz respeito à incorporação da noção de linguagem, onde fica o mau-encontro entre 

Fonoaudiologia e discurso médico organicista. É preciso cautela, sem dúvida, para 

refletir sobre o encontro entre Fonoaudiologia e Educação. Nessa direção, 

fonoaudiólogos envolvidos com questões relacionadas à Fonoaudiologia 

Educacional tendem a admitir que a transposição irrefletida de práticas clínicas 

fonoaudiológicas para o ambiente escolar decorre da natureza do currículo formador 

deste profissional que esteve (e em grande medida ainda está) voltado unicamente 

para a prática clínica. Carnevale considera que a presença de fonoaudiólogos na 

Escola não tem sido, per se, capaz de garantir um viés “não clínico” às práticas 

desenvolvidas por eles. Para ela, essa discussão pode ser norteada pelas questões:  

• Que concepções de linguagem e de distúrbio de linguagem permeiam 

essas práticas?  

• Em que bases se assentam o trabalho do fonoaudiólogo na escola? 

                                                           
28 Ver sobre isso Maria Teresa Lemos (2002) A língua que me falta: uma análise dos estudos em Aquisição da 
Linguagem.  
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Faço coro com Carnevale (2000) quando afirma que cabe às instituições de 

ensino preservar seu espaço como aquele destinado à educação, ao ensino e 

rejeitar qualquer intervenção terapêutica, pois caso contrário haverá uma 

descaracterização do espaço escolar e contribuirá para a medicalização e 

patologização do ensino, permitindo que através de intervenções não pedagógicas 

respondam ao que cabe a Educação , seja com alunos que não apresentam 

tropeços, seja com aqueles que os apresentam. 

Questionamentos acerca da atuação fonoaudiológica em diferentes espaços 

fora da clínica – em especial o espaço escolar - ganham destaque em trabalhos 

sobre prevenção, que emergem nos anos de 1980. Neles assinalava-se o caráter 

reducionista (foco na reabilitação dos distúrbios da comunicação) e elitista (acesso 

limitado para a população).  

Masson (1995 apud Carnevale) afirma que:  

A ideia da Fonoaudiologia Preventiva era formar um profissional que 

pudesse atuar de uma forma mais ampla, que não centrasse sua 

atividade somente na reabilitação, mas que pudesse atuar antes 

mesmo da manifestação da doença (MASSON, 1995, p.44 apud 

CARNEVALE).  

Medidas de prevenção primária29 e secundária 30têm sido desenvolvidas o 

que, segundo Guedes (1997),citada por Carnevale (2000), podem muito bem, 

caracterizar a Fonoaudiologia Escolar ou como quer a autora, Fonoaudiologia 

Educacional31. A primária visa garantir uma condição de prontidão para a 

                                                           
29 Prevenção Primária: foco no desenvolvimento adequado dos órgãos fonoarticulatórios, da audição e, da 
linguagem oral e ortografia. Trabalho voltado para a prontidão para a alfabetização. Através da estimulação 
desses aspectos, acredita-se ser possível prevenir alterações de linguagem oral e no processo de aquisição da 
linguagem escrita e ortografia. As ações de nível primário contam com orientações, treinamento de professores, 
elaboração de planejamentos em relação à alfabetização, elaboração de material didático, entre outras. 
 
30 Prevenção Secundária: detecção precoce através da realização e triagens de audição e linguagem. 
 
31 Ver, sobre essa questão, Scavazza (1987). Segunda a autora, a escola atribui o  fracasso escolar a 
dificuldades linguísticas de seus alunos e um fonoaudiólogo orientado pelo discurso médico-organicista o repete 
na Escola ao aderir, por exemplo, a ideia de prevenção. Cria-se, assim, uma relação de complementaridade 
entre Escola e Fonoaudiologia, que estabelece o formato adequado para a introdução da medicalização e da 
patologização do ensino.  
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aprendizagem e as ações do fonoaudiólogo concentram-se em orientações e 

treinamento de professores; participação nos planejamentos relacionados à 

alfabetização e seleção e elaboração de materiais didáticos. A secundária 

corresponde a triagens auditivas e de linguagem. Muitos pesquisadores concordam 

sobre a necessidade de refletir sobre a problemática da prevenção quando 

“distúrbios da comunicação” estão em pauta, assim como sobre a participação do 

fonoaudiólogo com relação ao fracasso escolar. Essas questões são atravessadas 

por outra, que remete a como o fonoaudiólogo tem respondido à demanda da 

Escola, conforme nos mostra Costa (2012):  

Podemos (...) interrogar a clínica fonoaudiológica sobre sua relação 

com a demanda escolar. Se a Escola encaminha um aluno para a 

clínica é porque o problema, que ele apresenta,  ultrapassa os limites 

de sua competência para abordá-lo.  Esses limites são pontos de 

emergência de enigmas que deveriam suspender, para um clínico, a 

“avaliação escolar” para que o fonoaudiólogo possa recolher a 

queixa, que acompanha o encaminhamento, como interrogação. Sem 

essa tomada de posição, instala-se uma situação complementar em 

que a escuta clínica fica obturada para o que ocorre na relação 

criança-leitura-escrita. (COSTA,2012) 

Para Carnevale (2000), de forma consistente com a linha de discussão que 

encaminha, a ideia de prevenção de distúrbios na fala/escrita traz em si uma visão 

de linguagem, qual seja, como mero veículo de comunicação que, no caso, a 

Fonoaudiologia se ocuparia dos “distúrbios da comunicação”, sempre causados por 

problemas aos quais ela não teria acesso – a problemas orgânicos ou emocionais. O 

fonoaudiólogo incidiria, sob tal perspectiva, sobre manifestações externas (falas) 

motivadas por dificuldades mais profundas, internas. Convém acrescentar ainda a 

tais considerações da autora que a ideia de prevenção traz embutida a noção de 

que seria possível prevenir problemas de fala/escrita, ou melhor, que seria possível 

controlar o que é contingente e imprevisível a partir da linguagem, concepção que é 

em si inconsistente do ponto de vista lógico: o que é de natureza contingente é, por 

definição, imprevisível. Como, então, supor possível implementar projetos de 



 

57 

 

prevenção de problemas de linguagem? (ARANTES, 2001 e outros). De fato, aceitar 

de forma irrefletida a ideia de prevenção e de tratamento das dificuldades de 

aprendizagem é aceitar a submissão da linguagem à ordem da aprendizagem – o 

lugar do fonoaudiólogo se confunde e fica fragilizado na Escola. Tal submissão é 

representante de “uma ingenuidade em relação a seu objeto – a linguagem. 

‘Ingenuidade’ que remete ao não estabelecimento de um diálogo com a Linguística, 

disciplina em que a linguagem é teorizada...” (VASCONCELLOS, 1999, p.35,36)   

Carnevale (2000) apoia-se no artigo “Sobre o ensinar e o aprender no 

processo de aquisição da Linguagem”, em que De Lemos (1992) sublinha e sustenta 

a impossibilidade da linguagem à ordem da aprendizagem. De fato, diz ela, o que é 

próprio da linguagem, sua estrutura, não é da ordem da observação. Esse 

argumento é retomado em 2013, como vimos:  

“se é possível dizer de uma criança de dois anos, por exemplo, que 

ela está aprendendo a falar, não é possível dizer que alguém a está 

ensinando a falar” (DE LEMOS, a sair). 

É isso que afirma a área de Aquisição da Linguagem em uníssono por que, 

como lembra a autora, a atividade linguística não é redutível a comportamento 

modelável (como, aliás, mostra muito bem a clínica fonoaudiológica).  O que a 

Escola pretende ensinar é “sobre a linguagem” (oral ou escrita) - problemas 

resistentes no corpo da fala/escrita são remetidos para outro espaço, usualmente 

clínico, quando não um professor particular (LEITE, 2000). Torna-se, então 

importante refletir sobre a diferença entre o que é da ordem da aprendizagem (que 

demanda uma instrução formal) e o que acontece sem seu concurso.  

 A Fonoaudiologia parece questões sobre a linguagem como esta e fazer 

corpo com a ideia de ensino-aprendizagem, tão própria a Escola, o que não deixa de 

criar uma zona de identidade que pode favorecer confusões entre funções e papeis 

nessa aproximação entre Fonoaudiologia a Pedagogia. Ora, a experiência do 

fonoaudiólogo com a linguagem brota de relações criança-linguagem que são 

difíceis enigmáticas. De modo algum, ela coincide com a experiência de professores 
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– a não ser quando há suspeita de sintoma. Nesses casos a crianças são 

encaminhadas a outro profissional. Rubino (1994), outra fonoaudióloga, não deixa 

de assinalar a impossibilidade do ensino da linguagem, porque “sua opacidade” (não 

transparência) é impeditiva do controle que se queira exercer sobre ela. Essas 

considerações decorrem da experiência clínica, que encontrou formulação teórica no 

Grupo de Pesquisa Aquisição patologias e clínica de linguagem. Desde este espaço, 

um fonoaudiólogo atuante no contexto escolar, deve poder sustentar diferença de 

olhar sobre a linguagem, ainda que caminhe ao lado do professor. Sem isso perde 

perfil, não delineia diferença e se confunde nas dificuldades enfrentadas pelos 

professores.  

Carnevale, pesquisadora do Grupo de Pesquisa mencionado, realizou 

entrevistas com fonoaudiólogos que trabalhavam no contexto educacional regular. A 

autora recolheu dessas entrevistas o seguinte: (1) a função do fonoaudiólogo escolar 

é detectar problemas fonoaudiológico em alunos; (2) favorecer a prevenção de seus 

problemas escolares; (3) orientar professores quanto a eventuais problemas de seus 

alunos. Importa dizer que atendimento clínico dentro da escola não foi visto 

como adequado . No que diz respeito à presença de fonoaudiólogos na sala de aula 

houve divergências, sendo que alguns dos fonoaudiólogos entrevistados entendem 

ser importante enquanto outros veem como incabível essa prática.32. De interesse 

para esta discussão, é a constatação da pesquisadora de que a demanda pela 

presença do fonoaudiólogo nas escolas (tanto regulares, quanto especiais) está 

fortemente ligada à suposição pela Escola de presença de patologias de linguagem 

nos alunos. 

 

2.3  Passos de um caminho 

 

                                                           

32 Em escolas especiais, assinala a autora, a entrada de fonoaudiólogos é prevista (tanto pata atendimento 
individual, quanto para atendimento em grupo).  
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No texto “Uma lição a ser seguida” , publicado no Jornal do CFFa, em 2003, a 

Fonoaudiologia Educacional aparece como tendo participação no processo 

educativo no sentido de poder desmistificar o fracasso escolar como sendo 

responsabilidade dos alunos. Parte-se ali da ideia de que o papel da Escola é 

“garantir educação de qualidade”, promover escrita e leitura criativas e favorecer o 

pensamento crítico. A Escola deve visar ao “prazer de ler e escrever” 33. Pois bem, 

neste texto, lê-se que a Fonoaudiologia Educacional passou por mudanças de foco, 

desde um “enfoque clínico” para um “enfoque educacional”, que tem como solo a 

“promoção de uma saúde fonoaudiológica”  

Diz-se que, neste percurso, a ênfase nos “distúrbios” perde lugar porque se 

coloca em cena a noção de “educação” e, com ela, emergem outras possibilidades 

de trabalho junto a um grande número de crianças , ações essas que extrapolam o 

olhar detector de distúrbios tão presente na formação dos fonoaudiólogos (como já 

mencionado nesse trabalho) , sendo mantida a ideia de atuação com e ao lado do 

professor no desenvolvimento de programas educacionais. A atuação com e ao lado 

do professor nos remete a perspectiva de parceria, sendo que fonoaudiólogo e 

professor atuam em conjunto na elaboração de atividades a serem realizadas no 

contexto educacional. 

De acordo Zorzi, citado no referido artigo, a triagem fonoaudiológica aparece 

como a ação principal do fonoaudiólogo na escola, embora, acrescente ele, seja 

crescente o número de profissionais que enfatizem a diferença entre a natureza das 

intervenções realizadas no âmbito da saúde e no âmbito educacional. Como se vê, o 

autor não parece concordar com a nitidez dessa diferença. Nessa direção, Zorzi 

                                                           
33 No texto, o caminho para atingir essas finalidades seria “dar ênfase à característica social dessas 
modalidades”, uma direção que tem sido seguida, pela Escola, desde a década de 1980. Não se questiona, 
neste trabalho, diretrizes assumidas pela Educação – não é este seu foco, nem seu objetivo. A questão está 
voltada para o fonoaudiólogo e seus conflitos no espaço escolar.   
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entende, ainda, que fracasso escolar e a dificuldade educacional devem ser 

atribuídos a abordagens educacionais não são apropriadas34. 

Cavalheiro, também mencionada no texto do Jornal do CFFa, enfatiza a 

necessidade da superação de uma prática na Escola que destaque a doença e o 

“sujeito patológico”. 

Barcellos e Freire (2005) criticam as triagens fonoaudiológicas no ambiente 

escolar. As pesquisadoras empenham-se, também, em contrapor as posições do 

professor e do fonoaudiólogo assessor frente às manifestações escritas de alunos 

em processo de alfabetização e o sentido dado ao erro, procurando seguir 

discussões tecidas no Interacionismo e na Clínica de Linguagem. Nesse movimento, 

Barcellos e Freire afirmam que tratamento interacionista dos erros de alunos tem 

aguçado o interesse dos professores. Gostaria de dizer que essa diferença de 

tratamento do erro interessa, de fato, à definição de ações de fonoaudiólogos na 

Escola – o que nos remete ao trabalho de Carnevale (2000) que sugeria que o 

fonoaudiólogo deveria ligar-se mais com questões referentes a processos envolvidos 

na relação criança-linguagem (escrita ou fala) e muito menos com a detecção/ busca 

de distúrbios de linguagem, que o coloca mais próximo da clínica do que da escola. .  

Como apontou Giroto (1999), já introduzida nesta dissertação, deve-se ter 

cuidado com isso porque o fonoaudiólogo corre o risco de “patologizar” alunos 

quando desenvolve diagnósticos na escola. Ou seja, há riscos envolvidos na 

presença do fonoaudiólogo na Escola, quando e se ele assume uma posição 

estritamente clínica. Nesse sentido, cada vez mais é delegada ao professor o papel 

de interrogar sobre dificuldades resistentes dos alunos – se seria o caso de 

considerar essas dificuldades sintomas a serem trabalhadas em situação clínica. 

Esta direção está prevista, por exemplo, no Projeto de Lei 7081/2010 que dispõem 

sobre o diagnóstico e o tratamento de Dislexia e de Transtorno do Déficit de Atenção 

e de Hiperatividade na Educação Básica. Em seu Art. 4º, lê-se que: 

                                                           
34 Em momento oportuno, serão trabalhadas respostas a questionários aplicados por mim em profissionais 
atuantes no ambiente educacional. Elas esclarecem as “práticas divergentes” mencionadas por Zorzi. 
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 “Os sistemas de ensino devem garantir aos professores da 

educação básica cursos sobre o diagnóstico e o tratamento da 

dislexia e do TDAH, de forma a facilitar o trabalho da equipe 

multidisciplinar que trata o Art. 2º ” 

Assim, aos Sistemas de Ensino caberá preparar os professores para 

“diagnosticar” e “incidir” pedagogicamente nos casos de dislexia e do TDAH35. 

Dessa forma o papel do educador sofre mudanças, uma vez que sua formação e 

área de atuação não estão voltadas para questões entendidas como sendo de 

Saúde.  

Nesse cenário, Souza (2002), citada por Barcellos e Freire (2005) 

compreende que o cerne da atuação do fonoaudiólogo na escola deveria restringir-

se à “promoção de saúde” (foco na assessoria) que, para ela, ocorreria em 3 níveis 

ou passos: 

• Primeiro nível: promoção de saúde através de orientações a pais e 

professores e trabalhos de estimulação. 

• Segundo nível: detecção precoce de problemas para  encaminhamento 

para a clínica (isso se daria através de triagens). 

• Terceiro nível: atendimento/tratamentos fonoaudiológicos em clínicas. 

Barcellos e Freire (2005) entendem que na assessoria escolar 

fonoaudiológica é imperativo respeitar a voz do professor, i.e., é preciso “oferecer 

uma escuta aos professores”, que vá ao encontro da necessidade de abrir lugar para 

os erros que surgem na escrita dos alunos, que não seja aquele que só implique 

“correção ortográfica”, mas que possa ser visto como manifestação indicativa de um 

momento do processo de aquisição de escrita. As autoras sugerem que o assessor 

                                                           
35 Atualmente há uma mobilização por parte do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade e 
também de fonoaudiólogos que se opõem ao Projeto de Lei 7081/2010, a fim de barrar sua aprovação junto ao 
Senado. Partilho do posicionamento desse Fórum também quanto ao questionamento de diagnósticos 
relacionados à Dislexia e ao TDAH 
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em Fonoaudiologia tenha papel de “questionador” de concepções cognitivistas ou 

comportamentalistas que vigorem no processo de escolarização. Elas entendem que 

por essa via o fonoaudiólogo-assessor poderá contribuir, de fato, junto à equipe 

educacional, justificando assim sua presença no ambiente educacional 36. 

Podemos dizer que Carnevale, em 2000, aborda de forma contundente a 

problemática que envolve a figura do fonoaudiólogo na Escola e que Barcellos e 

Freire, através da indicação de um trabalho específico sobre o “erro”, delimitam um 

tanto desse perfil – perfil este, que se distancia daquele do “clínico”. Interessa 

assinalar que, em ambos os trabalhos, afirma-se a importância da sustentação de 

uma diferença de perspectivas  entre o fonoaudiólogo e o educador; diferença que 

é assumida como produtiva e necessária.  

Vimos, a partir dos trabalhos apresentados, que há dissonâncias entre os 

autores, embora, nesses passos, seja mais consensual a tendência na direção de 

que a presença do fonoaudiólogo na Escola seja configurada mais como de 

assessor, entenda-se: uma presença definida por um “saber diferenciado”. Talvez, 

por aí seja possível vislumbrar uma saída para que a função de assessoria do 

fonoaudiólogo possa ser menos polêmica.  

Em 2009, O Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª região (CRFa 2ª 

região) cria um Grupo de Trabalho nomeado “Fonoaudiologia na escola” com a 

finalidade de “aprofundar as questões relacionadas à Fonoaudiologia na Educação, 

bem como delinear as competências do fonoaudiólogo nessa área” (CRFa 2ª 

região). Note-se que este objetivo é insistente e indica que a definição não chegou a 

um lugar aceitável. Logo em seguida, em 2010 é lançado o documento 

“Fonoaudiologia na Educação - Políticas Públicas e Atuação do Fonoaudiólogo”, que 

versa, precisamente e mais uma vez sobre a inserção deste profissional no âmbito 

educacional. Ele foi recebido como mais um passo importante para a classe, uma 

vez que parece ter sido acolhido como uma referência porque vai além de leis, 

                                                           
36

 Para as autoras, o trabalho em torno do “erro” é somente uma das possibilidades de trabalho do 
fonoaudiólogo-assessor, ele poderia ainda envolver participação na elaboração e implementação de Projetos 
Escolares de outros modos.  
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pareceres e resoluções ao discutir questões importantes acerca da Educação, das 

Políticas públicas na Educação e da própria Fonoaudiologia 37.  

 

2.3 O lado oficial da questão  

 

O documento de 2010 atribui ao fonoaudiólogo a dupla responsabilidade de 

auxiliar na melhoria da qualidade de ensino e de contribuir para a adequação de 

recursos e apoios que deem suporte ao processo educacional. Resta saber quanto a 

natureza dessas atribuições é especificada. Interessa dizer que, neste documento, 

entra em pauta, de forma explícita, a inclusão. Sabemos que o fonoaudiólogo pode 

fazer parte da equipe pedagógica na qualidade de acesso. Introduz-se aqui a 

indicação de que o fonoaudiólogo poderá participar de análises referentes às 

possibilidades/limitações de alunos. Nesse âmbito é aberta a porta para suas 

considerações respeito da necessidade de atendimento domiciliar/em leito38.  

As Leis 10.098/94 e 10.436/2002 validam a atuação do fonoaudiólogo na 

Educação, como alguém que se ocupa de questões relacionadas à comunicação e à 

linguagem e que pode, por isso, orientar educadores no sentido de ultrapassar 

dificuldades linguísticas e mesmo arquitetônicas (que desfavoreçam pessoas com 

problemas visuais, auditivos e outros. Entende-se que currículos de cursos 

superiores sejam alterados para contemplar questões referentes às necessidades de 

deficientes ou pessoas portadoras de necessidades especiais (ver Portaria número 

                                                           
37 Este documento surge num momento crucial, a saber, o mesmo ano no qual o Conselho Federal de 
Fonoaudiologia (CFFa) reconhece a Fonoaudiologia Educacional como uma das especialidades da profissão. 
Cabe informar que outro documento, lançado em 2013, dará sequencia às reflexões feitas no documento de 
2010 (CRFa 2ª região) em que são apresentadas reflexões e relatos de experiência de fonoaudiólogos atuantes 
na área da Educação. 
 
38 No documento do CRFa 2ª região, lemos que a Lei 7853/89 obriga que o atendimento em educação especial 
seja provido por estabelecimentos públicos em todas as etapas do Sistema de Ensino e também impõe a 
obrigatoriedade da realização de atendimento domiciliar ou em leito de alunos que estariam regularmente 
matriculados na Educação.  
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1.793/94)39. Nessa atmosfera da inclusão, o fonoaudiólogo é visto como um agente 

em políticas públicas no sentido de atender alunos com necessidades específicas 

(ele pode participar na adequação de currículos e métodos, sugerir técnicas e 

recursos educativos) . 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs-1988), as 

adaptações curriculares são assumidas como oportunidades educacionais em favor 

da aprendizagem por pessoas com dificuldades, vistas como desejáveis: o currículo 

regular deve tornar-se adequado às especificidades desses alunos. Conforme a 

Resolução CNE/CEB no 2/2001 ficam definitivamente instituídas as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação. Nesta ambiente, há espaço para 

o fonoaudiólogo, como sublinha o CRFa 2ª região – ele poderá fazer parte do quadro 

de apoio técnico que avalia as necessidades educacionais especiais. Certamente 

persiste intocada sua função de “assessor” – uma tal estabilidade parece indicativa 

de ser este o assento mais apropriado para o fonoaudiólogo na Escola.  

Nessa direção, pode-se compreender também porque o atendimento clínico, 

que antes era realizado na escola especial, passa a ser visto como impróprio – não 

seria este o perfil reconhecido para o fonoaudiólogo na escola especial. Este 

profissional deve, do mesmo modo que na escola regular, colocar-se ao lado do 

professor, exercendo assessoria (nos termos já enunciados)40, respeitando os 

princípios da Educação para Todos. De fato, o documento do CRFa 2ª região  

considera que no atendimento educacional especializado (AEE) pode auxiliar  na 

definição de recursos didáticos e pedagógicos específicos às pessoas com 

deficiências de forma a eliminar barreiras (físicas e outras) que dificultem a 

aprendizagem. Nesse âmbito torna-se íntima, sem dúvida, a relação entre 

fonoaudiólogos e educadores.  
                                                           
39 Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), o documento do CRFa 2ª região aponta 
que ele dá início ao direcionamento dos ajustes em escolas com a finalidade de garantir permanência de todos 
os alunos. 
 
40 Entende-se que a Fonoaudiologia pode compartilhar na elaboração de projetos educacionais, da definição de 
recursos a serem inseridos (tecnológicos ou não) e apresentar-se como assessor – informar sobre questões 
fonoaudiológicas que possam ampliar o olhar do educador sobre os alunos em sua diversidade, além de poder 
partilhar conhecimento teórico sobre tropeços no desenvolvimento humano (aquisição da linguagem e da 
escrita).  
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Este documento, considerando a diversidade de inserções do fonoaudiólogo 

nas práticas sociais, procura estabelecer balizas éticas para sua atuação 

(independente do contexto onde ocorra), a saber: 

  - valorizar os princípios de acolhimento, vínculo e responsabilização pela 

clientela; 

- atuar na construção de um saber interdisciplinar; 

- atuar como apoio institucional.  

Quanto à atuação na esfera educacional, refinam-se as especificações. Diz-

se que o fonoaudiólogo deve e pode: 

- apropriar-se das informações demográficas, sanitárias, socioculturais, 

epidemiológicas e ambientais ao redor das escolas, auxiliando na identificação de 

fatores de risco para o desenvolvimento de distúrbios fonoaudiológicos, mas 

primordialmente, utilizando esses dados para discutir a oferta de ensino na escola, 

inserindo na construção do projeto pedagógico discussões que considerem os 

recursos existentes, ou não, na comunidade, aproximando a realidade ao ensino e, 

assim, significando a aprendizagem dos alunos. 

- buscar soluções para as dificuldades encontradas, inclusive com o 

estabelecimento de prioridades e planos de orientação e assessoria específica e 

parcerias com serviços da comunidade e equipes da saúde, potencializando a 

resolutividade das ações. 

- estimular e possibilitar o desenvolvimento de instrumentos que avaliem os 

padrões de qualidade e o impacto das ações desenvolvidas, em consonância com 

as diretrizes profissionais. 

Deste modo compreende-se que, no contexto escolar, o fonoaudiólogo é 

habilitado para intervir como consultor e assessor em vértices diversos (não se fala 
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diretamente, nesta parte, sobre questões de linguagem que são de interesse 

imediato nesta dissertação). No quesito “formação de profissionais”, implicado no 

item “assessoria”, afirma o documento que ela pode ser realizada caso haja 

demanda explícita de saberes da Fonoaudiologia.  

Dilatam-se, com a inclusão, as funções do fonoaudiólogo na Escola, que 

passam a envolver também aspectos políticos e administrativos. Fica claro, ainda, o 

recuo de ações clínicas neste espaço (triagens são excluídas como práticas na 

Escola – como escreve o Art. 6o, Resolução 02/01, CNE/CEE, 2001). Importa 

assinalar que a direção apontada por este documento é a de distinguir práticas 

educacionais e clínicas do fonoaudiólogo, entendendo, contudo, que embora não 

complementares, elas dialogam entre si no nível dos saberes.  Fato é que o 

documento do CRFa 2a região delimita a atuação do fonoaudiólogo educacional que 

se apresenta desvestida da prática – uma e outra ligam-se, como disse, na esfera do 

conhecimento adquirido sobre a “Comunicação Humana” (interação verbal, 

articulada ou não a sistemas alternativos), sobre problemas na fala e na escrita 

(envolvendo ou não privação sensorial), entre outros.  

Nesse novo enquadre, a noção de promoção de saúde fica restringida pela 

forte incidência da educação inclusiva. Pode-se considerar ter havido uma 

modificação de paradigma tanto para o professor, quanto para o fonoaudiólogo 

educacional, como assinala Aranha (2001), uma vez que o documento do CRFa 2ª 

região introduz maior clareza quanto às funções do fonoaudiólogo.  Há vários 

pesquisadores que chegam a afirmar, ainda, que a presença do fonoaudiólogo na 

escola regular pode, desde então, trazer benefícios para o trabalho em grupo seja 

entre alunos e professores, seja entre professores e equipes gestoras (KÜSTER; 

HÚNGARO; CASTELEINS, 2001; SILVA; ARANHA, 2005; LUZARDO; NEMR, 2006 

apud CRFa 2ª região ) 41. Na Educação especial, o fonoaudiólogo aparece como 

alguém efetivamente necessário uma vez que ele tem recursos para assessorar 

                                                           
41 Ramos e Alves (2008) destacam que a atuação do fonoaudiólogo está para além das demandas advindas de 
quadros patológicos, uma vez que tal atuação visa ao aprimoramento do desenvolvimento da comunicação e 
também a prevenção de possíveis distúrbios. 
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professores e participar de forma mais imediata no processo de inclusão de crianças 

com dificuldades físicas e emocionais.  

César e Calheta (2005) entendem por promoção da saúde no contexto 

escolar ações fonoaudiológicas que levem ao aprimoramento de habilidades dos 

alunos (com ou sem necessidades especiais), de proporcionar melhor interação com 

professores e demais colegas e de favorecer a melhoria dos resultados 

pedagógicos. As autoras sustentam a ideia de que ações multidisciplinares são 

importantes e devem ser envolvidas no processo de inclusão. O MEC (2007) afirma 

ser essencial a participação conjunta de coordenadores, professores, psicólogos, 

fonoaudiólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, entre outros, no 

referido processo.  

Baptista, Bonacorssi e Costa (2011), em diálogo com o documento em 

questão aqui42, sustentam a importância de ações fonoaudiológicas que podem ser 

consideradas como de consultoria.  Assim apoiadas no documento do CRFa 2a 

região, assumem que o trabalho de consultoria fonoaudiológica educacional 

compreende ações que consistem em dar suporte a gestores de Educação, 

participar na tomada de decisões e da criação de estratégias que minimizem os 

problemas no ambiente escolar.  

Como se pode ver, a tentativa de delimitação da função de fonoaudiólogo 

educacional, pelo CRFa 2ª região, produziu efeitos. Interessa dizer que restringir a 

atuação do fonoaudiólogo educacional em ações voltadas para consultoria, 

assessoria ou gerenciamento não representou, a rigor, uma restrição quando lemos 

a lista de funções elencadas acima. O trabalho fonoaudiológico ultrapassa, sem 

dúvida, a concepção de saúde como doença: “saúde”, no caso, é remetida a efeitos 

decorrentes da qualidade das relações institucionais e do cuidado com condições 

físicas e emocionais dos alunos.  

                                                           
42 Segue em ANEXO, no final deste capítulo, elencadas as ações fonoaudiológicas delimitadas no documento de 
2010 como ações de assessoria, consultoria e gerenciamento.  
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ANEXO - Ações fonoaudiológicas educacionais  

Consultoria 

- Identificar necessidades das escolas e oferecer estratégias para melhorar o 

ensino e a aprendizagem. 

- Levantar e analisar os problemas do ambiente escolar e criar programas e 

projetos para serem desenvolvidos pelos profissionais integrantes da equipe 

pedagógica. 

- Realizar diagnóstico da saúde auditiva e vocal dos alunos e funcionários da 

escola a fim de buscar soluções para contribuir com a saúde coletiva dentro do 

ambiente escolar. 

- Participar dos processos de planejamento e gestão na área de políticas 

públicas; 

- Integração de suas ações àquelas desenvolvidas pela equipe de educação 

da qual participa. 

- Participar da elaboração, juntamente com a equipe técnica, e do 

planejamento dos programas da Secretaria de Educação e do seu desenvolvimento, 

através de acompanhamento das atividades escolares, formação continuada, 

organização de recursos e serviços, desenvolvimento de projetos e programas, entre 

outros; 

- Auxiliar na universalização do acesso ao ambiente escolar, principalmente 

no que se refere à comunicação; 

- Implantar e implementar ações para efetivação do Atendimento Educacional 

Especializado, por meio da organização das demandas, da avaliação das 

necessidades específicas dos alunos (recursos e apoios), da continuidade do 

planejamento educacional dos alunos com deficiência, contribuindo para a busca de 
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soluções para a implantação desse serviço assim como das salas de recursos 

multifuncionais em cada escola; 

- Participar de reuniões com a equipe para avaliações sistemáticas e 

contínuas diante das ações desenvolvidas pelo grupo; 

- Propor instrumentos de avaliação e acompanhamento das ações 

fonoaudiológicas, em consonância com as diretrizes educacionais, buscando 

balizadores das propostas efetuadas; 

- Realizar e divulgar pesquisas e ações referentes à atuação do 

fonoaudiólogo na Educação; 

- Supervisionar programas de estágio de estudantes de Fonoaudiologia, 

contribuindo para a formação com modelos de atuação, acompanhando os 

estagiários e observando o código de ética. 

Assessoria 

- Fazer parte da equipe técnica responsável pela formação dos profissionais 

da escola. 

- Desenvolver ações com a equipe de gestão, com os professores e com 

outros profissionais da Secretaria de Educação. 

- Elaborar e executar cursos de formações continuadas com temas 

específicos a fim de promover uma reflexão sobre temas relacionadas a 

Fonoaudiologia e saúde escolar pela equipe pedagógica. 

- Participar da elaboração das metas da Secretaria de Educação, do plano de 

ação da equipe técnica e do projeto político pedagógico desenvolvido pela escola, 

contribuindo para a melhoria dos aspectos de comunicação, linguagem, fala, 

audição e aprendizagem; 

- Elaborar, com a equipe técnica, o planejamento dos programas da 

Secretaria de Educação e participar do seu desenvolvimento, em termos de 
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acompanhamento das atividades escolares, formação continuada, organização de 

recursos e serviços, execução de programas e projetos, entre outros; 

- Contribuir para a universalização do acesso ao ambiente escolar, 

principalmente no que se refere à comunicação; 

- Participar da formação continuada ofertada pelo sistema de ensino, para 

capacitação de professores, professores coordenadores ou coordenadores 

pedagógicos, vice-diretores, diretores, inspetores, merendeiras, auxiliares de/em 

educação, utilizando-se estratégias coletivas de ação; 

- Realizar formação continuada e capacitação específica aos professores do 

ensino regular/educação especial, quanto aos recursos de tecnologia assistiva e uso 

de sistemas de comunicação complementares com crianças com ausência de fala; 

- Contribuir para a ampliação dos conhecimentos dos profissionais da 

Educação (professores do ensino regular e especial, inspetores, merendeiras, 

auxiliares de classe, estagiários de Pedagogia, auxiliares de direção, vice-diretores, 

diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores pedagógicos, supervisores 

pedagógicos etc.), quanto aos aspectos de constituição e desenvolvimento da 

linguagem, desde a educação infantil até as faixas etárias maiores (ensino 

fundamental e médio); 

- Realizar acompanhamento, discussão de caso e assessoria aos professores 

que realizam o Atendimento Educacional Especializado; 

- Participar da seleção, capacitação e treinamento de recursos humanos e de 

profissionais ingressantes na Secretaria de Educação que atuam na escola; 

- Realizar monitoramento da alimentação em casos de alunos com suspeita 

ou quadro de disfagia ou com outras questões neurológicas e/ou alimentares 

importantes, a fim de orientar a escola na adequação de procedimentos e cardápios, 

encaminhando o aluno para avaliação especializada, quando necessário; 

- Participar das discussões sobre a adequação de cardápios escolares e das 

orientações para o momento da alimentação: preparo do momento da rotina, 
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apresentação do prato, adequações de cardápio das crianças com questões 

alimentares (especificamente os casos com suspeita ou presença de quadro 

disfágico), adequação de utensílios nas diferentes faixas etárias etc., orientando 

quanto às funções alimentares esperadas para a idade e patologias. 

- Participar de campanhas públicas ou programas intersetoriais que envolvam 

a promoção da saúde (campanhas de audição, de aleitamento materno, de saúde 

vocal, prevenção da gagueira, dia mundial da voz etc.); 

- Promover encontros com os professores e equipes gestoras com a 

finalidade de minimizar e problematizar as dificuldades específicas de alguns alunos; 

- Realizar encaminhamentos dos alunos acompanhados para exames 

específicos e/ou acompanhamentos terapêuticos que se fizerem necessários; 

- Orientar pais ou responsáveis quanto às necessidades educacionais de 

seu(s) filho(s), de forma a buscar parceria no trabalho pedagógico e as intervenções 

necessárias em outros âmbitos (saúde, assistência social etc.); 

- Participar de reuniões pedagógicas conforme necessidades levantadas pela 

equipe técnica e/ou escolar; 

- Contatar profissionais afins que atendem clinicamente o aluno, para parceria 

e busca de informações, quando necessário; 

- Participar do processo de avaliação de alguns alunos, discutindo suas 

necessidades educacionais especiais, as adaptações realizadas e a serem feitas, 

objetivando o encaminhamento educacional mais adequado; 

- Oferecer suporte teórico-técnico ao professor, auxiliando-o no 

desenvolvimento do seu trabalho pedagógico; 

- Orientar o professor em relação ao uso profissional da voz; 

- Realizar e divulgar pesquisas e ações referentes à atuação do 

fonoaudiólogo na Educação; 
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Gerenciamento 

- Participar de reuniões integradas com as equipes de saúde, para o 

desenvolvimento e apoio a campanhas intersecretariais (de audição, de aleitamento 

materno, de saúde vocal, prevenção da gagueira, dia mundial da voz etc.); 

- Desenvolver projetos e/ou programas de articulação intersecretarias de 

saúde e educação, contribuindo para a integralidade de atendimento ao munícipe; 

- Participar de reuniões com a comunidade quando necessário; 

- Contribuir com o diagnóstico da situação de saúde da área de abrangência 

em que atua, incluindo aspectos que podem interferir na Comunicação Humana 

(ruído, poluição do ar, falta de vacinação, de acompanhamento pediátrico, presença 

de maus hábitos orais, de fatores ambientais e de moradia que interferem no 

processo de desenvolvimento da criança e/ou no seu acesso à escola); 

- Participar de entidades representativas como Conselho Municipal de 

Educação, Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar etc. 

- Participar, por meio de ações intersecretariais, de outros processos de 

formação continuada ou discussão da rede de apoio à criança e ao adolescente 

(conselho tutelar, secretaria de desenvolvimento social e cidadania, secretaria de 

saúde etc.); 

- Participar de campanhas públicas ou programas intersetoriais que envolvam 

a promoção da saúde (visão, audição etc.). 

- Participar das discussões sobre a adequação de cardápios escolares, no 

que se refere à organização e suporte ao momento da alimentação, em ações 

interdepartamentais à Secretaria de Educação: preparo do momento da rotina, 

apresentação do prato, adequações de cardápio das crianças com questões 

alimentares (especificamente os casos com suspeita ou presença de quadro 

disfágico), adequação de utensílios nas diferentes faixas etárias etc. 
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CAPÍTULO 3 

Respostas a um questionário: escutando colegas.  

 

Neste capítulo, introduzo respostas comentadas de fonoaudiólogos 

educacionais. Meu objetivo foi recolher alguns depoimentos que pudessem servir 

como uma amostragem do estado da arte nos dias de hoje e, também, como um 

meio de diálogo com minha própria experiência. Não há, portanto, qualquer 

pretensão de mapear ou definir estatisticamente43. o que tem sido realizado na área, 

mesmo porque se assume, aqui, como sendo praticamente impossível oferecer 

tratamento estatístico para aquilo que é da ordem de uma experiência singular, uma 

vez que a regularização, exigida por esse tipo de metodologia, trabalha na contra 

mão desses efeitos singulares (ANDRADE, 2006; FACHINI, 2013). Situo desse 

modo, as respostas ao questionário que elaborei, procurando aproximar 

experiências e questões instigadas por minha prática como fonoaudióloga em uma 

escola. Também, pareceu-me importante entrever os movimentos dos 

fonoaudiólogos em face dos movimentos indicados nos artigos tratados nesta 

dissertação que, de certa forma, ficam refletidos nas sucessivas mudanças em 

documentos oficiais do Sistema de Conselhos Federal e Regionais de 

Fonoaudiologia .  

Conforme Triviños (1987), questionários abertos são instrumentos 

convenientes para pesquisas como a que desenvolvi, pelas razões mencionadas 

acima. O questionário (anexo 1) contém, na verdade, perguntas abertas e fechadas, 

sendo que as questões fechadas (de respostas sim / não) foram sempre seguidas 

de questão aberta para dar voz ao entrevistado. Os participantes são fonoaudiólogos 

atuantes em escolas particulares do Estado de São Paulo (como foi o meu caso) e a 

circunscrição por região decorreu do fato desta dissertação ter dado destaque, 

                                                           
43 O Conselho Regional de Fonoaudiologia 2a região realizou no ano de 2011 um levantamento estatístico do 
perfil do fonoaudiólogo que atua na Educação , disponível em http://www.fonosp.org.br/wordpress/wp-
content/uploads/2012/11/oficina-sensibilizacao-dados-mailing.pdf 
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também, a documento do Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª região (CRFa 2a 

região), como vimos no capítulo 2.  

O questionário (anexo 1) foi enviado por e-mail e, apesar de cerca de 10 

fonoaudiólogos terem retornado o contato, somente 5 devolveram o questionário 

respondido. Trabalhei, assim, com aqueles que pude contar. Isso, sem deixar de me 

inquietar com a não-resposta, um fato que é de difícil interpretação, tendo em vista a 

relevância do tema para a área. Esclareço que os questionários preenchidos e 

devolvidos não foram alterados em nada para manter a fidedignidade das respostas 

– mantive as palavras e expressões dos participantes, o uso de linguagem informal; 

abreviações ou outros itens de natureza similar. Certamente, os participantes não 

estão identificados nesta dissertação.  

 

3.1 – Sobre o Questionário 

 

Tendo em vista as discussões realizadas neste trabalho, as perguntas 

iniciais do questionário miraram caracterizar os profissionais envolvidos na pesquisa 

em relação ao tempo de atuação em escolas; à relação trabalhista com a instituição 

e à formação. Na sequência, foram elaboradas questões que pudessem recolher a 

visão que as fonoaudiólogas possuem sobre linguagem; sobre a natureza das ações 

desenvolvidas no ambiente escolar; sobre as relações que devem ser mantidas com 

a Escola, os alunos e os pais. Assim, a partir das perguntas (semi-fechadas) abaixo, 

chegou-se a uma caracterização das fonoaudiólogas-sujeitos da pesquisa: 

• Há quanto tempo você atua em escolas? 

• Você é funcionário da escola ou prestador de serviços? 

• Possui formação em Fonoaudiologia Educacional?  
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• Onde fez esta formação? 

• Possui formação em Linguagem?  

Fonoaudióloga 1: fonoaudióloga formada pela Universidade de São Paulo – 

Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP); atuou em escolas por 3 meses 

como prestadora de serviços; sem formação específica44 em Fonoaudiologia 

Educacional ou Linguagem; mas matriculada em programa de mestrado com 

enfoque nos distúrbios da linguagem escrita. 

Fonoaudióloga 2: fonoaudióloga formada pela PUCSP, com atuação em 

escolas há 17 anos na qualidade de prestadora de serviços; sem formação 

específica em Fonoaudiologia Educacional, mas com formação em Linguagem 

através de cursos de aperfeiçoamento na PUCSP e aperfeiçoamento em 

Fonoaudiologia Clínica - Voz, Motricidade Oral e Linguagem- pela Santa Casa de 

São Paulo e, ainda, no Hospital Servidor Municipal de São Paulo. Diz ter cursado 

dois anos de pós-graduação em Distúrbios da Comunicação da PUCSP, 

interrompido por problemas gestacionais. Esta fonoaudióloga informa que quando se 

graduou, a especialidade ‘Fonoaudiologia Educacional’ não havia sido reconhecida 

pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) e que, após seu surgimento oficial, 

poderia ter solicitado título de especialista ao CFFa face ao tempo de exercício da 

função. Não tomou esta iniciativa por considerar processo muito burocrático.  

Fonoaudióloga 3: fonoaudióloga formada pela PUCCAMP; atua em escolas 

há 24 anos como prestadora de serviços; não tem formação específica em 

Fonoaudiologia Educacional. Comenta que participa sistematicamente de atividades 

relacionadas a esta área, em diversas instituições. Diz ter aprimoramento em 

linguagem pela ABD (Associação Brasileira de Dislexia) e pelo Cefac (Centro de 

Formação em Fonoaudiologia Clínica). 

                                                           
44 Entende-se por formação específica cursos/títulos de aprimoramento, extensão ou especialização na área 
mencionada. 
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Fonoaudióloga 4: fonoaudióloga formada pela PUCSP, atuante em escolas 

há 25 anos (não especificou o vínculo empregatício com as escolas onde atua). Em 

relação à formação específica em Fonoaudiologia Educacional, informa 

participações em cursos de aperfeiçoamento, em congressos. Tem estudos e artigos 

na área. Quanto à formação específica em linguagem, indica ter especialização em 

Motricidade Oral, mestrado e doutorado em Fonoaudiologia, o que, segundo ela, 

pressupõe “formação em linguagem”, uma vez que esta é uma das áreas de atuação 

do fonoaudiólogo. Esta fonoaudióloga criticou a pergunta sobre “formação em 

Fonoaudiologia Educacional”, segundo ela, mal formulada uma vez que,  de acordo 

com a entrevistada, Fonoaudiologia Educacional não é uma especialidade 

reconhecida na área. 

Fonoaudióloga 5: fonoaudióloga formada pela PUCSP, com formação em 

Linguística pela Unicamp. Atua em escolas desde 2011, em cargo de orientação, e 

tem atuação clínica (desde 1986). Foi contratada da escola por 1 ano e, depois, 

passou a atuar como prestadora de serviços. Não possui formação específica em 

Fonoaudiologia Educacional. Tem mestrado e doutorado em Linguagem. Esta 

fonoaudióloga relaciona a ausência de especialização em Fonoaudiologia 

Educacional ao fato da especialidade, como ela diz, não ser reconhecida quando se 

formou. 

Como vemos, o que é comum a todos os sujeitos da pesquisa é não terem 

especialização/formação específica em Fonoaudiologia Educacional, seja porque ela 

não foi (é) oferecida nos cursos de graduação em Fonoaudiologia, seja porque 

desconheçam o documento que reconhece a Fonoaudiologia Educacional como 

uma das especialidades da profissão desde 2010 (Resolução 382/2010 e Resolução 

387/2010 do Conselho Federal de Fonoaudiologia – CFFa). A diversidade quanto ao 

tempo de atuação, local da formação e nível de formação (graduação, 

aprimoramento, especialização e pós-graduação) foi benvinda e considerada 

importante para este trabalho por revelar que, nesse ambiente de diferença, 

encontramos certa homogeneidade quanto à “noção de linguagem”: os entrevistados 
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declararam não terem formação específica ou, então, que tiveram ao longo de 

cursos frequentados.  

3.1.1 Pontuações sobre a prática fonoaudiológica educacional  

Passemos, a seguir, às respostas dadas às perguntas sobre a prática 

educacional. As respostas coincidentes ou aproximadas estão reunidas logo após o 

enunciado da pergunta – espero, com essa estratégia, favorecer a apreensão de 

similaridades e diferenças entre o trabalho desenvolvido por esses profissionais 45. 

Pelo fato de entender que Fonoaudiologia e a Educação possuem como um dos 

focos de interesse questões relativas à linguagem (processo de alfabetização e 

letramento e seus fracassos), entendi ser de importância ímpar para a discussão 

deste trabalho aproximar-me da “visão de linguagem” de cada profissional 

entrevistado – vimos com Carnevale (2000) e Barcellos e Freire (2005)  a 

importância disso nas práticas desenvolvidas no ambiente educacional. Entende-se, 

assim, a razão da pergunta:  

• Qual a sua visão sobre a linguagem? 

Vemos no discurso das fonoaudiólogas 1, 3 e 5  uma visão de Linguagem 

próxima a noção de instrumento de representação e de comunicação, ou seja: 

linguagem é função cognitiva. 

Fonoaudióloga 1: “Compreendo linguagem como uma 

capacidade/habilidade humana de abstrair, processar , decodificar e  transmitir 

informações , sentimentos e ideias por meio da fala, escrita, gestos, etc.”.  

                                                           
45 Reitero que a meta não é emitir juízos de valor sobre práticas e sim criar solo para refletir sobre elas a partir 
dos do levantamento bibliográfico realizado e das discussões encaminhadas nesta dissertação. A meta é, enfim, 
contribuir para o desenvolvimento de uma atuação mais reflexiva sobre a prática fonoaudiológica no ambiente 
educacional. 
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Fonoaudióloga 3: “É tudo o arsenal que utilizamos para nos comunicar . 

Gesto, fala, desenho, escrita. E também a adequação da resposta ao que o meio 

sugere.” 

A fonoaudióloga 5 nos coloca que a linguagem organiza o pensamento, que 

ela ultrapassa a noção de código: 

 “A linguagem antes de tudo é um meio de interação, de organização do 

pensamento . Trabalhar com a linguagem é um modo de atuação, no campo da 

fonoaudiologia, que permite interferir no desempenho linguístico, a qual engloba 

vários níveis linguísticos e que ultrapassa a noção de linguagem como código.”  

A fonoaudióloga 4 declara não ter uma visão de linguagem em sentido 

estrito - fala do ponto de vista de uma vertente psicanalítica, em que a ela é atribuída 

função constitutiva da subjetividade: 

 “Não tenho visão de linguagem e sim uma concepção clínica de 

linguagem c/o constitutiva do sujeito  e trabalho a partir do referencial teórico 

winnicottian.” 

Podemos aproximar a fonoaudióloga 2 da fonoaudióloga 5, embora a 

primeira não ofereça uma definição de linguagem. Linguagem, diz ela,  é “forma de 

expressão” não distinta do gesto e da expressão facial (nisso há algo de 

cognitivismo).  Contudo, esta fonoaudióloga deixa transparecer alguns ecos da  

Psicanálise (ou, então, de uma Psicologia) na medida em que se refere a efeitos da 

linguagem no corpo e a uma relação “sócio-afetiva”.  

“A linguagem é construída diariamente numa relação sócio-afetiva, 

deixando “marcas” no corpo que toca e é tocado por toda forma de expressão 

(gesto, fala, voz, escrita, expressão facial).” 

O que podemos retirar dessas respostas é que aquilo que é dito sobre a 

linguagem vem de campos como a Psicologia (de fonte cognitivista) e da Psicanálise 
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– não se recolhem nelas qualquer afetação de um pensamento linguístico em 

sentido estrito. Atesta-se, por isso, que, da linguagem, compareçam menções a suas 

“funções” (representativa, referencial, expressiva, comunicativa), mas nada sobre 

seu funcionamento próprio - esta ausência é comum a todas as respostas.  

3.1.2  O fonoaudiólogo na Escola 

Qual seria, então, a motivação dessas profissionais para realizar um trabalho 

no ambiente educacional; qual é sua opinião sobre a área. A pergunta foi: 

• Qual é, para você, a importância do fonoaudiólogo educacional? 

Para a fonoaudióloga 1, promoção e prevenção de saúde são destacadas:  

“A importância do fonoaudiólogo consiste na maximização do processo de 

ensino-aprendizagem, identificação e intervenção precoce de alterações q ue 

interfiram nesse processo , contribuindo para a redução de impactos negativos no 

desempenho acadêmico e social do indivíduo.” 

Já, a fonoaudióloga 2 indica que a atuação nessa área não deve restringir-se 

a realização de triagens (prevenção), mas voltar-se para atividades de promoção de 

saúde 

“O fonoaudiólogo educacional deve fazer parte da equipe de profissionais da 

escola e não apenas realizar triagens . Ele deve participar ativamente da 

comunidade escolar, fazendo uso de: palestras, informativos, reuniões individuais e 

workshop. Ele deve orientar pais, alunos e educadores no que se refere  ao 

processo de construção da linguagem e no uso mais a mplo da comunicação .” 

A fonoaudióloga 3, marca a diferença de atuação entre fonoaudiólogos que 

são contratados da escola e os que não são. Para ela, os profissionais que fazem 

parte do quadro de funcionários da escola têm maior possibilidade de desenvolver 
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programas de promoção e prevenção de saúde, enquanto aqueles que não são 

ficam mais restritos à realização de diagnóstico:  

“Dúvidas sobre o que é esperado para todas as etapas do desenvolvimento 

são muito comuns. E é nossa função detectar se a queixa procede ou não; no 

caso afirmativo, prestar esclarecimentos/ orientações  e em alguns casos fazer 

encaminhamentos. Para os que realmente são contratados, desenvolver políticas de 

higiene vocal; aprimoramento de vocabulário, dinâmicas atencionais, melhora das 

funções orais. Enquanto prestadora de serviço, muitos projetos são vetados por 

custos, deixando um desejo de fazer mais no âmbito escolar.” 

A fonoaudióloga 4 nos traz uma visão diferente das demais fonoaudiólogas 

desta pesquisa. Ela faz diferença entre fonoaudiologia educacional e fonoaudiólogo 

educacional. Para ela, o fonoaudiólogo deve ter prática clínica que, ao trabalhar com 

crianças e adolescentes, acaba por desenvolver um olhar para a escola: local onde 

se dá a “constituição e o desenvolvimento da pessoa”:  

 “Acredito que a importância é da concepção da fonoaudiologia educacional 

e não do fonoaudiólogo educacional. Todo fonoaudiólogo que atende crianças e 

adolescentes direta ou indiretamente precisa lidar ou ter uma postura frente à Escola 

e o processo de aprendizagem. Portanto, não acredito que devamos restringir um 

“tipo” de profissional (fonoaudiólogo educacional?) e sim a uma concepção e prática 

clínica voltada para o desenvolvimento infantil e juvenil onde a escola é um dos 

ambientes de constituição e desenvolvimento da pessoa.”. 

A fonoaudióloga 5 enfatiza que a importância deste trabalho está em não 

patologizar alterações ocasionais que se apresentem na linguagem:  

 “A importância está no trabalho com a linguagem, com suas alterações e 

dificuldades,  sem que com isso se crie uma nomenclatura patológica, mas o 

entenda como uma manifestação sintomatológica.” 
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Observa-se aqui maior dissonância entre as pessoas entrevistadas: vemos 

que a fonoaudióloga 1 entende que triagens são necessárias (para prevenção e 

promoção da saúde).; a fonoaudióloga 2 admite que ela seja feita, mas que a 

atuação não deve e ficar restrita a esse trabalho; a fonoaudióloga 3 deixa embutida 

esta possibilidade (“verificar se a queixa procede”). As fonoaudiólogas 4 e 5 

consideram que o trabalho do fonoaudiólogo seria em torno das alterações de 

linguagem – ambas parecem firmar posição quanto à importância do exercício 

clínico e sua repercussão no espaço educacional. A escola seria, para esses dois 

últimos, apenas “uma ambiente a mais” onde o fonoaudiólogo atuaria com a 

experiência instituída sobre as alterações da linguagem (fala e escrita) na clínica.  

Parece haver certa consonância quanto à relevância de assessorias e orientações.    

No que concerne à Fonoaudiologia Educacional (que tem 3 anos de 

reconhecimento enquanto especialidade), vejamos como foram as respostas:  

As fonoaudiólogas 1 e 3 assumem que as  ações de promoção e prevenção 

de saúde envolvem detecção de problemas. 

Fonoaudióloga 1 : “F. Educacional é uma especialidade da fonoaudiologia 

que atua no ambiente escolar por meio das ações de: promoção/estimulação de 

habilidades essenciais p/ o processo de aprendizagem; orientação a pais, 

professores e equipe pedagógica e identificação de alterações relacionadas a fala, 

audição, linguagem (oral e escrita) e motricidade orofacial.” 

Fonoaudióloga 3: “É o ramo da fonoaudiologia que tem como proposta 

orientar, prevenir e minimizar problemas nas áreas de sua competência.” 

A fonoaudióloga 2 sublinha a importância do fonoaudiólogo para a  

compreensão das necessidades especificas de cada “ser-no-mundo”. 

 “Fonoaudiologia Educacional é aquela que cuida dos aspectos 

desenvolvidos no ambiente escolar com uma abordagem que auxilia o entendimento 
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das necessidades específicas do desenvolvimento comunicativo de cada ser-no-

mundo.” 

Para a fonoaudióloga 4, a Fonoaudiologia Educacional é uma área que 

promove um encontro entre Saúde e Educação, através da inserção do 

fonoaudiólogo no ambiente educacional. Sua resposta tem relação com a do item 

anterior – nota-se, nela, a presença do termo “prática clínica” (vale lembrar que a 

Fonoaudiologia Educacional não envolve propostas terapêuticas). 

“Fonoaudiologia Educacional é uma área de estudo, pesquisa e prática 

clínica que procura inserir o fonoaudiólogo na área educacional (Escola, Instituições 

de Ensino, etc) a partir de uma visão global que mescla a área da saúde e da 

educação.” 

Na resposta da fonoaudióloga 5, o foco está voltado para problemas de 

linguagem que interfiram na aprendizagem. Ela não especifica, contudo a natureza 

do trabalho fonoaudiológico na esfera educacional. Por mencionar  

 “sintomas”, ficamos autorizadas a interpretar que parte da atuação envolva 

detecção e incidência terapêutica em questões relacionadas à linguagem. 

 “Do meu modo de ver, seria um trabalho relacionado aos sintomas que 

atingem a linguagem e que interferem à aprendizagem.” 

Resta saber que modalidades de atividades são realizadas por esses 

profissionais no ambiente educacional. A pergunta foi direta:  

• Quais são suas atividades no ambiente escolar?  

A fonoaudióloga 1 diz que suas atividades neste contexto envolvem : 

“Realizar triagens, participar na elaboração do plano de ensino (inserir 

atividades que estimulem a aquisição e desenvolvimento da fala, leitura escrita, 

habilidades auditivas, etc), orientar professores (como estimular os alunos, como 
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trabalhar c/ alunos com dificuldades pertinentes a área da fonoaudiologia e como 

cuidar de sua própria voz) e orientar os pais.” 

As atividades realizadas pela fonoaudióloga 2 são: 

“Preparar o material informativo sobre o desenvolvimento da linguagem, 

cuidados vocais, hábitos orais, entre outros; esclarecer possíveis dúvidas da equipe 

pedagógica(professores, auxiliares e coordenadores); atender pais quando 

necessário; organizar palestras(pais e equipe de profissionais da escola) e 

workshop(equipe da escola e alunos); fazer triagens(exceto dos alunos que já fazem 

fonoterapia); fazer encaminhamentos quando necessário.“ 

A fonoaudióloga 3  relata que : 

“Realizo avaliação semestral nos alunos (m.o; linguagem oral e escrita). 

Quando há um aluno com alguma demanda específica e que é de interesse a todos, 

são promovidas palestras, com o intuito de informar sobre o tema específico e 

direcionar o atendimento a este aluno em questão.” 

Para a fonoaudióloga 4 essas atividades se dão da seguinte forma: 

“Assessoria nos casos que atendo na clínica, dar palestras para pais e 

professores/coordenadores sobre diferentes temas, formação de fonoaudiólogos, 

inclusão de crianças com necessidades especiais na rede regular de ensino.” 

A fonoaudióloga 5 não atua em ambiente escolar, embora mantenha  

contato com a escola:  

“Após encaminhamento feito pelas escolas, elaboro um relatório sobre a 

avaliação de linguagem feita anteriormente e discuto com a pessoa responsável pelo 

encaminhamento sobre o quadro, tanto sobre os achados linguísticos, como sobre  a 

abordagem terapêutica  que será adotada.” 



 

84 

 

Podemos notar nessas duas últimas questões que a noções de promoção e 

prevenção de saúde estão bastante presentes , principalmente ao definirem a 

Fonoaudiologia Educacional. Ao analisarmos as respostas dadas em relação ao tipo 

de atividade realizadas dentro da escola, faz-se presente também o olhar clínico do 

fonoaudiólogo, preocupado em detectar possíveis distúrbios que envolvem fala, 

audição,voz e motricidade orofacial.   

Por ter encontrado dificuldades institucionais em minha atuação como 

fonoaudióloga educacional, decidi perguntar sobre isso (sobre relações institucionais 

com direção, equipe pedagógica e professores). 

• Sobre suas relações institucionais com a direção: 

A fonoaudióloga 1 diz que tinha encontros mensais e que neles deveria  

entregar relatórios sobre suas atividades planejadas e executadas. A fonoaudióloga 

2, disse que as relações institucionais eram pautadas em “grande respeito e apoio”. 

A fonoaudióloga 3 respondeu que discute projetos propostos que são enviados para  

aprovação da direção e da coordenação. A fonoaudióloga 4 menciona variações 

entre escolas - há casos em que a direção participa de reuniões com a coordenação, 

professores e família (especialmente quando há casos de reprovação ou quando a 

família desejar mudar o filho de escola). A fonoaudióloga 5 diz que raramente tem  

relação com a direção das escolas. 

• Sobre as relações institucionais com a equipe pedagógica: 

Problemas não foram mencionados. A fonoaudióloga 1 realizava encontros 

semanais para discutir e planejar atividades de estimulação, orientação, oficinas e 

triagens. A fonoaudióloga 2 reitera que mantém relações de “grande respeito e 

apoio” com a equipe pedagógica (assim como com a direção da escola). As 

atividades da fonoaudióloga 3 concentram-se em orientações acerca do que é 

esperada em cada idade. Ela pode propor novas atividades ou adaptar outras já 

existentes. Para a fonoaudióloga 4, o trabalho é inter/multiprofissional e que cada 

caso “depende da integração do fonoaudiólogo com a equipe pedagógica que é 
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quem tem a visão da criança inserida no grupo-classe”. A fonoaudióloga 5 diz que é 

com a equipe pedagógica que mantem contato. 

• Sobre as relações institucionais com os professores: 

A fonoaudióloga 1 mantinha encontros semanais com a finalidade de 

organizar e acompanhar as atividades a serem executadas em sala de aula. 

Também, orientava professores. A fonoaudióloga 2 mantém que a relação com 

professores era “de grande respeito e apoio”. A fonoaudióloga 3 tinha relação direta 

com os professores, fazia acompanhamento das questões para saber se “está tudo 

correndo bem”. A fonoaudióloga 4, insiste na importância do trabalho 

inter/multiprofissional - com os professores, a fonoaudióloga envolve “exemplos ou 

situações reais vividas pela criança no dia-a-dia escolar.” A fonoaudióloga 5 tem 

contato eventual com os professores, somente quando, de acordo com ela, “os 

professores irão auxiliar em explicações adicionais”.   Em seguida, a pergunta foi:  

• Você desenvolve atividades com os alunos? De que tipo?  

 A fonoaudióloga 1 relata que desenvolvia atividades com os alunos através 

de triagens e atividades de estimulação das habilidades de consciência fonológica, 

memória visual e auditiva, oficinas de leitura e escrita. De acordo com ela “Tais 

atividades foram incorporadas ao plano de ensino dos professores.” 

No caso da fonoaudióloga 2,  esse trabalho era pontual e ocorria em 

momentos de triagens. Ela relata ainda: 

“[trabalhos] realizados na triagem através de orientação verbal e/ou escrita 

sobre os cuidados vocais, hábitos orais, postura, entre outros. Já propus workshop 

sobre comunicação, mas a frequência era prejudicada pelos afazeres escolares ou 

mesmo por esquecimento do aluno. Neste aspecto, eu me senti desestimulada e 

não repeti a proposta.” 
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A fonoaudióloga 3 promoveu, com os alunos, situações de “vivências” , 

envolvendo diversas áreas de conhecimento do fonoaudiólogo. 

“Já fiz trabalhos específicos sobre voz, linguagem oral, SSMO e funções 

orais.” 

Segundo a fonoaudióloga 4, as atividades que realiza não são diretamente 

com os alunos e sim com  professores e equipe pedagógica. 

“Com os professores/equipe pedagógica elaboro atividades p/ inclusão ou 

que favoreçam a participação da criança que atendo na clínica. “ 

A fonoaudióloga 5 deixa bastante claro que sua atuação não é educacional e 

sim clínica/terapêutica.  

“Não especificamente na escola, apenas no consultório.” 

 O trabalho relatado aqui pelas fonoaudiólogas mostrou-se variados e com 

atuação direta ora com o professor/equipe pedagógica, ora com os alunos, sendo 

que o foco foi o mesmo: os alunos. Não recolhemos dessas respostas atuações que 

fujam ao que resolve o Sistema de Conselhos Federal e Regionais de 

Fonoaudiologia, ou seja, atendimento clínico/terapêutico não é realizado dentro do 

ambiente escolar. 

Na experiência relatada por mim na Introdução, falo sobre a forte presença 

da mãe no direcionamento de decisões sobre como lidar com seu filho. Por esse 

motivo foi incluída, no questionário, a seguintes perguntas:  

• Você recebe pais de alunos? Caso a resposta seja positiva, quando e 

porque esses encontros são realizados?  

A fonoaudióloga 1 recebia os pais da seguinte forma: 
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“Após a realização das triagens os pais foram informados sobre os achados 

dos procedimentos e orientados (incluindo a indicação de avaliação para diagnóstico 

e/ou intervenção terapêutica). Também foram realizados encontros com os pais 

(Oficinas) que abordaram a aquisição e desenvolvimento normal da fala, audição, 

linguagem (oral e escrita), patologias (def. auditiva, transtorno fonológico, dislexia, 

TDAH, hábitos orais deletérios) e orientações quanto ao que pode ser feito em casa 

para estimular a fala, leitura, escrita, etc.” 

Para a fonoaudióloga 2 estes encontros acontecem no formato de reuniões a 

fim de esclarecer possíveis dificuldades encontradas nos alunos. 

“Eu tenho reunião com pais quando o aluno apresenta alguma dificuldade na 

linguagem, na voz e/ou na motricidade orofacial que necessite de esclarecimento 

maior para um possível encaminhamento para fonoaudiólogo clínico, audiologista e 

outros profissionais(psicólogos, psicopedagogos , médicos, odontopediatra, 

ortodontista).” 

Os encontros que a fonoaudióloga 3 realiza encontros de natureza diversa 

com os pais. 

“O trabalho varia desde orientação em formato de palestra e nos casos mais 

específicos, orientações individuais.” 

A fonoaudióloga 4 mantém contato com os pais em encontros na clínica ou 

em reuniões de pais na escola. 

“Em geral as reuniões ocorrem, principalmente, quando há tensão entre pais 

e escola, por exemplo, quando a criança/jovem apresenta alterações de linguagem 

oral e/ou escrita. Quanto a frequência dos encontros, varia muito. Em geral são 

encontros mensais.” 

A fonoaudióloga 5, como seria de se esperar,   recebe os pais na clínica 

fonoaudiológica. 
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“Para explicar o caso, a proposta terapêutica, dar-lhes orientações, etc. 

Geralmente no início do trabalho, e depois, se eles não solicitarem, a cada 

semestre.” 

 Temos aqui os relatos das fonoaudiólogas entrevistadas de que o encontro 

com os pais sempre ocorrem, sendo o intervalo e objetivo desses encontros o que é 

varia de acordo com a proposta e trabalho desenvolvido por cada uma delas. De 

modo geral, pode-se afirmar que são encontros que visam esclarecer e sanar 

dúvidas pertinentes aos achados fonoaudiológicos alunos em questão. 

 Como pode-se perceber nas respostas  e comentários apresentados acima, a 

única fonoaudióloga que não realiza um trabalho de Fonoaudiologia Educacional é a 

fonoaudióloga 5 que, apesar de manter uma relação estreita com as escolas dos 

pacientes que atende na clínica, não realiza atividades na escola, com foco em 

professores/equipe pedagógica e alunos. 

 Vimos na atuação das fonoaudiólogas 1,2 e 3 ainda presente a realização da 

triagem fonoaudiológica, ação essa que tem gerado grande debate no campo : há os 

que defendem que somente deva continuar a ser realizada em escolas com a 

finalidade de levantamento do perfil da população e, os que defendem que é uma 

prática necessária para a detecção de possíveis distúrbios e que deve permanecer 

no rol de possibilidades de atuação em escolas. 

Importante ressaltar que essa discussão ocorre já que de acordo com o 

posicionamento do Sistema de Conselhos Regional e Federal a triagem não é 

vetada dentro do contexto educacional (contrário do que ocorre com atendimento 

clínico/terapêutico). Esse debate se dá entre fonoaudiólogos atuantes na área que, 

através de sua experiência e prática se posicionam frente a caracterização do 

trabalho em Fonoaudiologia Educacional46 

                                                           
46 Em 2011 teve início um ciclo de Oficinas de Sensibilização para Docentes, discentes e profissionais que atuam 
na área da Fonoaudiologia Educacional que será finalizado no ano de 2013 , em parceria da Sociedade 
Brasileira de Fonoaudiologia e Sistema de Conselhos Federal e Regionais , a fim de “refletir e buscar novos e 
diferentes saberes visando a (re) construção, ampliação e o fortalecimento da atuação do fonoaudiólogo na 
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 Com a fonoaudióloga 4 nos aproximamos de um perfil de atuação do 

fonoaudiólogo educacional como assessor , função essa que vimos definida no 

capítulo 2.  

 Ao ler as respostas obtidas através dos questionários, dois pontos me 

causaram estranhamento: ausência de relatos sobre tensões nas relações 

institucionais e o desconhecimento do reconhecimento da Fonoaudiologia 

Educacional enquanto especialidade da profissão. Entendo que quando dois campos 

se encontram num espaço único de atuação, tensões são inevitáveis. Isso porque há 

limites a serem respeitados e papeis a serem definidos, o que não exclui o fato de 

tais relações se darem de modo respeitoso, como foi mencionado pela 

fonoaudióloga 2. Quanto ao desconhecimento acerca de uma informação referente a 

profissão e, informação essa que envolve regulamentação de ações por parte do 

profissional, o estranhamento se dá uma vez que o Sistema de Conselhos Federal e 

Regionais possuem mailing e publicações enviadas / entregues a fonoaudiólogos a 

fim de manter efetiva comunicação com a classe. 

 O que foi possível retirar dessa “conversa” com outros colegas que atuam na 

área, foi que a atuação do fonoaudiólogo na escola , mesmo quando não há 

formação específica em Linguagem ou em Fonoaudiologia Educacional, sem 

mostrou estável, mantendo a realização de ações já desenvolvidas antes da 

regulamentação da especialidade (triagens, encaminhamentos , assessorias, 

orientações), porém não mais com a presença de realização de atendimentos 

clínicos terapêuticos. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Educação.”. Discussões do teor mencionado (em relação as triagens) tem ocorrido nessas oficinas e ao término 
um documento será proposto.  
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CONCLUSÃO 

 

Na introdução desta dissertação, afirmei que sua motivação estava 

fortemente articulada a efeitos, em mim, de situações difíceis vivenciadas ao longo 

de minha atuação como fonoaudióloga educacional numa escola particular na 

cidade de São Paulo. As tensões aconteciam em diferentes níveis das relações 

institucionais e decorriam do próprio modo de funcionamento da instituição e de 

divergências teóricas que acabavam por afetar a equipe envolvida nas atividades 

educacionais. Naquela escola, foi dirigida a mim uma dupla demanda: pedagógica e 

clínica no decorrer do acompanhamento de um aluno. Essa pressão, em grande 

medida conflitante levou-me a questionar minha posição47 e a interrogar sobre 

questões éticas da atuação fonoaudiológica dentro de escolas. Levou-me, acima de 

tudo, a realizar este estudo cuja meta foi apreender as dificuldades envolvidas na 

presença deste profissional na Escola e definir com maior clareza o papel ou função 

do fonoaudiólogo educacional. Para tanto, não só revisitar a história da 

Fonoaudiologia parece-me importante, como também investigar a trajetória oficial do 

estabelecimento dessa função, através de documentos do Sistema de Conselhos 

Federal e Regionais de Fonoaudiologia. Interessou, ainda, consultar colegas para 

averiguar como a Fonoaudiologia Educacional é entendida e vivida por eles. Minha 

inquietação foi o motor do trabalho que realizei.  

Assim, no capítulo 1, recupero o fato histórico da Fonoaudiologia ter surgido, 

no Brasil, em um ambiente educacional bastante propício para seu aparecimento – 

momento em que as escolas eram guiadas pelo ideal da “língua padrão” como fator 

de unificação nacional. Ora, falas/escritas estranhas ganharam visibilidade e foram 

pretexto para a necessidade assumida de formação de um profissional voltado para 

sua modificação (realinhamento) - algumas mostravam-se resistentes aos recursos 

pedagógicos e apresentavam-se como “patológicas”. Nada mais compreensível, 
                                                           
47

 Ao atender a esta demanda, eu respondia, na verdade, aos imperativos da mãe sobre a escola e confundia minha 
posição como fonoaudióloga educacional – aparecia ora como “professora”, ora como fonoaudióloga clínica.  
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então, que esse profissional tivesse que penetrar outros campos de saber e que sua 

vocação se configurasse como “clínica”. Entende-se, por isso, que quando os cursos 

superiores foram instituídos e a profissão regulamentada, a alocação do novo campo 

fosse, justamente, na área da Saúde.  

No entanto, ainda que tenha sido esta a direção preferencial da 

Fonoaudiologia, a relação com o campo da Educação foi mantida, seja através de 

encaminhamentos de crianças para a clínica, seja em encontros para discutir 

problemas de fala e escrita de alunos, seja pela via da solicitação de assessoria e 

palestras. Esse laço promoveu mudanças e afetou não somente aqueles 

fonoaudiólogos com prática clínica, como também professores e pedagogos. 

É certo que essas mudanças não ocorreram sem conflitos e percalços e é 

disso que procurei tratar no capítulo 2 desta dissertação. Ainda que linguagem 

possa estar em perspectiva tanto na Fonoaudiologia, quanto na Educação, esse 

encontro não se deu pela mesma via e, por isso, os campos estruturam-se de modo 

diferente. O desejo do professor/pedagogo é “ensinar sobre a linguagem” e 

“alfabetizar”. O encontro do fonoaudiólogo foi com os fracassos na aprendizagem – 

disso decorreram saberes outros. A Fonoaudiologia teve que se haver com os 

limites da Educação. Ela não escapa da resistência à aprendizagem e, nesse 

sentido, importa o que destaquei de texto recente de De Lemos sobre a 

impossibilidade de ensinar uma língua. De fato, algo se pode recolher da área de 

Aquisição da Linguagem para a experiência clínica da Fonoaudiologia. Ali se atesta 

e se afirma que se a criança “aprende” a falar, não se pode dizer que alguém a 

ensine. Dissolve-se, assim, a relação ensino-aprendizagem. Frente a isso e à 

resistência à mudança (tão conhecida por fonoaudiólogos) não se poderia admitir 

que um fonoaudiólogo assuma posição de professor.  Na escola, interessa a 

sustentação da diferença de posições – só assim pode render a relação entre 

fonoaudiólogos e professores.  

 Fiz referência a “percalços” na trajetória de consolidação da 

Fonoaudiologia Educacional e eles aparecem também nos depoimentos. Diferenças 

e mesmo divergências são notáveis – isso, contudo, não afastou a Fonoaudiologia 
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da Educação. Um perfil vem sendo delineado nesse entremeio, um perfil que não se 

confunde seja com o do fonoaudiólogo clínico, seja o do professor.  Por aí, soa bem 

a palavra percalço que, no dicionário, condensa dificuldade e ganho:  

Percalço 

1    vantagem, benefício que se obtém por meio de alguma atividade; ganho, 

lucro 

2    ganho, vantagem que se obtém de maneira fortuita; proveito 

3    dificuldade, obstáculo, transtorno que surge durante o processo de se 

fazer, pensar ou realizar algo 

3.1    transtorno, incômodo inerente à profissão que se exerce, à atividade 

que se pratica. 

Questões ficam para ser discutidas e um caminho a ser pavimentado por 

aqueles que vislumbram a Escola como um lugar com questões que aproximam 

professores e fonoaudiólogos (sem diluir diferenças). Sublinho, assim ao finalizar 

este trabalho, a importância, para mim, de seu título, agora ressignificado - 

Fonoaudiologia Educacional: percurso e percalços.  
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ANEXO 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Entrevista aos fonoaudiólogos educacional 
 

Nome:______________________________________________________ 

Curso:__________________________________________________ 

Universidade: ________________________________________________ 

Por favor, responda de forma breve as perguntas aba ixo. Procure não 

ultrapassar o número de linhas reservadas para as r espostas.  

1. Há quanto tempo você atua em escolas? 

_________________________________________________________ 

2. Você é funcionário da escola ou prestador de ser viços? 

____________________________________________________________ 

 

3. Possui formação em Fonoaudiologia Educacional?  

____________________________________________________________ 

(a)  Onde fez esta formação? 

_________________________________________________________ 

4. Possui formação em linguagem?  

____________________________________________________________ 

(a) Tem especialização ou títulos acadêmicos nessa área? 

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

5. Qual a sua visão sobre a linguagem? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________ 

6. Qual é, para você, a importância do fonoaudiólog o educacional? 
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7. Como você define “Fonoaudiologia Educacional”? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________ 

8. Quais são suas atividades no ambiente escolar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Como são relações institucionais entre: 

(a) você e a direção  

____________________________________________________________ 

(b) você e a equipe pedagógica? 

 ____________________________________________________________ 

(b) você e os professores? 

_________________________________________________________ 

 

10. Você desenvolve atividades com os alunos?  

____________________________________________________________ 

(a) De que tipo?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. Você recebe pais de alunos?  

____________________________________________________________ 

(a) Caso a resposta seja positiva, quando e porque esses encontros são 

realizados?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Este questionário é destinado à realização de pesquisa universitária.  

Nomes dos participantes não serão fornecidos – a identidade será preservada.   
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