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JUSTIFICATIVA 

O Programa de Pós-Graduação em Ensino em Ciências da Saúde, na 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) requer do pós graduando a 

elaboração de uma proposta de intervenção após a problematização da realidade 

profissional vivenciada visando o aprimoramento do processo estudado.  

Os resultados obtidos com a pesquisa “A formação do Fonoaudiólogo e 

suas práticas no atendimento a crianças surdas do sistema regular de ensino” 

apontam que os discentes do curso de Fonoaudiologia necessitam de uma formação 

mais profunda na área da Educação e da Educação Inclusiva, que possibilite a 

problematização e a criação de propostas resolutivas aos principais problemas 

educacionais da criança surda. Os discentes percebem o despreparo dos professores 

e da escola para trabalharem de acordo com os pressupostos da Educação Inclusiva 

e alertam para os seus próprios despreparos e falta de conhecimento na atuação em 

parceria com os pedagogos. Percebem-se como possíveis articuladores no processo 

de inclusão, podendo contribuir com a formação de profissionais que atuam nesse 

contexto, porém ressaltam a necessidade de um trabalho em parceria com os 

professores de maneira colaborativa, sendo imperativo que em seus processos 

formativos contemplem o desenvolvimento de competências colaborativas, que a 

Educação Interprofissional pode propiciar. 

Nos ambulatórios de Audiologia Educacional e no Núcleo de Atenção 

Interdisciplinar em Audição, Linguagem e Educação da Universidade Federal de São 

Paulo, destinados ao ensino por meio da prática assistencial, são atendidas crianças 

surdas em processo de terapia de reabilitação de fala e audição e de leitura e escrita. 

São ambulatórios vinculados ao hospital universitário da UNIFESP - Hospital São 

Paulo - que realiza atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. Os discentes têm 

como atribuição nesses ambulatórios o planejamento, a execução das terapias e 

orientações aos familiares das crianças. O atendimento ocorre o mais precocemente 

possível e é pautado em orientações da área da Saúde e Educação, que preveem um 

atendimento especializado em interface com os serviços de saúde e educação. Os 

estagiários acompanham essas crianças para além do ambiente terapêutico, 

realizando visitas domiciliares e escolares. É nesse contexto que se percebe a 

importância para os futuros fonoaudiólogos de uma formação que contemple práticas 



colaborativas intersetoriais e interprofissionais, que possam auxiliar no processo de 

inclusão escolar das crianças atendidas. 

A insegurança dos professores ao serem responsáveis pela educação 

escolar de uma criança com surdez no ensino regular, a dificuldade em mediar o 

processo ensino-aprendizagem por conta da dificuldade comunicativa, o 

desconhecimento das instruções de uso de próteses auditivas que os alunos possam 

estar usando e a falta de formação para o atendimento pedagógico desse alunado 

aparecem como discursos frequentes em pesquisas (LACERDA, 2006; GUARINELLO 

et al., 2006; CROCHIK et al., 2009; DELGADO-PINHEIRO, OMOTE, 2010). 

Assim como todos os outros autores apresentados, Bueno (2011) ressalta 

que a formação dos professores do ensino básico é fundamental para modificar os 

resultados insuficientes da educação no Brasil. Há a necessidade de formação para 

todos os profissionais que atuam diretamente com as pessoas com deficiência. Sendo 

a Educação Inclusiva um paradigma que envolve não só a escola, mas a sociedade 

como um todo, também se faz necessária a articulação intersetorial entre a Saúde e 

a Educação. A Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(2008) preconiza a articulação intersetorial como estratégia necessária para avançar 

na inclusão escolar de seu público alvo. Estabelecer diálogos com outros profissionais 

para que possam discutir práticas educativas que auxiliem o processo ensino-

aprendizagem é primordial e prevista tanto nas políticas da área da educação quanto 

na área da saúde.  

Respeitar as individualidades de cada criança para propor orientações 

também é fundamental na perspectiva da educação inclusiva, na qual se conjuga 

igualdade e diferença. Nesse contexto, ao pensarmos nas crianças com surdez, 

devemos ter em mente um grupo heterogêneo.  As potencialidades de cada um devem 

ser levadas em consideração e a interlocução entre os profissionais de saúde e da 

educação se faz necessária para o estabelecimento de condutas, troca de 

experiências e busca por soluções para o desenvolvimento da criança surda. É nesse 

sentido que o paradigma da educação inclusiva poderá se efetuar. 

 



A formação do fonoaudiólogo também deve ser repensada levando-se em 

consideração às necessárias articulações entre vários setores para a promoção de 

uma Educação Inclusiva. A falta de formação adequada para trabalhar em uma 

perspectiva inclusiva ocorre também com o fonoaudiólogo quando há necessidade de 

um trabalho articulado com a escola. Os cursos de Fonoaudiologia no Brasil ainda 

tendem a discutir a atuação fonoaudiológica na escola com uma grande influência do 

enfoque clínico. A representação que o fonoaudiólogo faz da sua própria formação 

evidencia que há necessidade permanente de atualização, revendo propostas de 

formação a fim de favorecer a aquisição de conhecimentos mais sólidos tendo como 

foco uma atuação com as escolas mais voltadas para os processos de ensino 

aprendizagem desenvolvidos pelas crianças. (JÚNIOR et al., 2016; ESTRELA, 2013; 

CARIOLA, 2012). 

Ainda é incipiente as pesquisas que conjugam as práticas fonoaudiológicas 

com a Educação Especial e Inclusiva. A formação insuficiente dos professores na 

atuação com crianças com deficiências e a necessária interlocução da Fonoaudiologia 

com a Educação Especial foram pontos em comum. Porém, alguns achados na 

literatura podem conduzir a uma mudança de perspectiva, quando reiteram a 

necessária atuação conjunta de fonoaudiólogos e professores na promoção de uma 

melhoria do processo de inclusão. A importância do desenvolvimento da 

corresponsabilidade, nas quais a troca de conhecimentos, a mudança de concepções 

nas práticas exercidas por ambos os profissionais, na busca por melhorar o processo 

de aprendizagem de alunos, com e sem deficiência, são fundamentais. Os 

professores precisam conhecer as ações dos fonoaudiólogos em contexto escolar e, 

em contrapartida, o fonoaudiólogo precisa se reconhecer como sujeito aprendiz na 

relação com os professores. O processo de inclusão educacional demanda por 

projetos e ações interdisciplinares e intersetoriais com uma cadeia de cuidados e troca 

de saberes. O trabalho colaborativo aparece como uma tendência. Compete ao 

fonoaudiólogo pensar, juntamente com o professor, em possíveis melhorias 

metodológicas que possam facilitar o acesso e o aprendizado do conteúdo curricular 

(GIROTO, 2005; RAMOS, ALVES, 2008; TAKASE, CHUN, 2010; GERTEL, MAIA, 

2011; CÁRNIO et al., 2012; BELLO, MACHADO, ALMEIDA, 2012;). 



A prática colaborativa é definida por Barr e Low (2013) como um trabalho 

em parceria entre profissionais e/ou organizações, pessoas, famílias, grupos e 

comunidades. A tomada de decisões compartilhada, o conhecimento do papel dos 

demais profissionais, a comunicação interprofissional, o gerenciamento de conflitos e 

a centralidade do usuário na ordenação do trabalho em saúde são identificadas como 

competências colaborativas que devem ser desenvolvidas pelos profissionais de 

saúde para melhorar as relações interprofissionais (BRASIL, 2018, p. 18). 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Propor ações que possibilitem o aprimoramento do processo formativo dos 

discentes do curso de Fonoaudiologia relacionados ao conhecimento dos 

pressupostos da Educação Inclusiva, da Política de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e do desenvolvimento de competências 

colaborativas previstas na Educação Interprofissional.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Apresentar os resultados do estudo para os sujeitos da pesquisa e para os docentes 

do Curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo com o intuito de 

refletir sobre o processo formativo proposto; 

- Elaborar conjuntamente com as docentes responsáveis pelos ambulatórios de 

Audiologia Educacional uma proposta de atuação dos discentes junto às escolas das 

crianças atendidas que levem em conta os pressupostos da prática colaborativa e do 

trabalho interprofissional; 

- Propor à Comissão do Curso de Fonoaudiologia o oferecimento de uma disciplina 

eletiva que promova o conhecimento dos pressupostos teóricos, das práticas e das 

políticas de Educação Inclusiva e que promova o desenvolvimento de competências 

colaborativas, respeitando às propostas de mudança apontadas pelos discentes 

participantes da pesquisa. 



 

 

PÚBLICO ALVO 

 

 Serão os discentes e os docentes do Curso de Fonoaudiologia da Escola 

Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. 

 

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

- Será proposta uma reunião com a Comissão do curso de Fonoaudiologia e os 

discentes participantes para apresentação dos resultados da pesquisa; 

- Junto com os docentes responsáveis pelos ambulatórios, poderá ser confeccionada 

uma proposta de alteração para a visita escolar, abarcando objetivos diferentes 

durante as turmas anuais de estágio (3 turmas). Será proposto aos docentes que a 

primeira visita feita pelos discentes tenha o objetivo de conhecer as demandas que a 

escola tem, possíveis dificuldades apresentadas pelos professores com relação a 

criança. Na segunda visita, o objetivo seria de oferecer e discutir com os professores 

propostas de intervenção para a demandas apontadas no primeiro encontro.  As 

propostas de intervenção serão construídas, em um primeiro momento, nos 

momentos de supervisão do estágio, com a colaboração das docentes fonoaudiólogas 

e com a técnica pedagoga. Posteriormente, a proposta será levada e discutida com 

os professores da escola. Por fim, a terceira visita será para colher e avaliar junto aos 

professores os resultados das propostas de intervenção. 

 - Apresentar à Comissão do curso de Fonoaudiologia a disciplina eletiva que terá o 

seguinte plano de ensino: 

 

A Educação Especial e Inclusiva na interface com a Fonoaudiologia 

Docente responsável: Vivian Renate Valente Carga horária: 36 horas 

Ementa: O paradigma da Educação Inclusiva, as Políticas de Educação Especial 

na perspectiva da Educação Inclusiva. Conceitos de inclusão/exclusão, 

igualdade/diferença, deficiência e acessibilidade. Pressupostos sobre Trabalho 

Interprofissional, intersetorial e práticas colaborativas 



Objetivo Geral:  Conhecer os fundamentos da educação inclusiva, a Política de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva e refletir sobre os trabalho 

do fonoaudiólogo educacional. 

 

Objetivos Específicos: conhecer o papel do outro no processo de inclusão, 

incentivar a comunicação interprofissional, incentivar a tomada de decisões 

compartilhadas. 

Metodologia: a partir dos pressupostos da educação de adultos, utilizar a 

sistemática da Aprendizagem baseada em Equipe (Team Based Learning). 

Critérios de Avaliação: será processual e utilizará os critérios da auto avaliação. 

Conteúdo Programático: A Política de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva, o conceito de inclusão/exclusão, o conceito de 

igualdade/diferença, o conceito de deficiência e o conceito de acessibilidade. 

Bibliografia:  

⎯ BRASIL. MEC/SEESP. Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva. Ministério da Educação, Brasília, DF, 

2008. Disponível em: www.portal.mec.gov.br 

⎯ CONFERÊNCIA MUNDIAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. Declaração de 

Salamanca. Sobre princípios, políticas e práticas na Área das Necessidades 

Educativas Especiais. Espanha, 1994. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf 

⎯ SANTANA, Ana Paula. Surdez e linguagem: aspectos e implicações 

neurolinguisticas. São Paulo: Summus, 2015. 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 Para o primeiro objetivo específico referente à apresentação dos resultados da 

pesquisa a avaliação será realizada a partir da opinião dos participantes referentes à 

necessidade de alteração do processo formativo dos discentes do curso. 

 O segundo objetivo a ser avaliado é a alteração que será elaborada com os 

docentes do ambulatório. A avaliação poderá ser feita ao observar os relatórios de 



visita escolar confeccionados pelos discentes ou por alguma outra ferramenta 

propostas pelas docentes no processo de elaboração da mudança. 

 A avaliação da disciplina eletiva acontecerá no decorrer da oferta, utilizando-se 

do processo de auto avaliação dos discentes sobre os conteúdos abordados. 
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