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Semana de Educação do CREFONO 2 

“Quantas infâncias cabem em uma escola” 

21 a 28 de abril de 2021 

 
 

Para marcar o Dia Nacional da Educação, 28 de abril, e encerrar a Semana de Educação foi 

realizada uma Roda de Conversa Virtual, da qual participaram conselheiras da Comissão de 

Educação do CREFONO 2 e fonoaudiólogas interessadas. A proposta foi que o encontro 

possibilitasse trocas de experiências sobre as práticas fonoaudiológicas na Educação, reflexões 

sobre a atuação no contexto da pandemia e esclarecimento de dúvidas a respeito do exercício 

profissional neste campo. 

Após as boas-vindas da presidente do CREFONO 2, fga Vera Teixeira, a conselheira Heloisa 

Macedo, presidente da Comissão de Educação, apresentou um resumo das ações realizadas ao 

longo da Semana, em que uma das prioridades foi conhecer a opinião dos fonoaudiólogos sobre 

a temática. Clique aqui e veja a apresentação.  

A Roda de Conversa contou com fonoaudiólogas que atuam em diversos municípios do Estado 

de São Paulo, se constituiu como um espaço potente de trocas de experiências e permitiu circular 

palavras como equidade, singularidade, acolhimento, escuta, protagonismo, comunidade, 

vulnerabilidade e potência, as quais o grupo considerou imprescindível que componham o 

discurso do fonoaudiólogo, pensando-se que as experiências exitosas na área da Educação são 

construídas coletivamente, com a participação de toda comunidade escolar e seu entorno.  

Dentre os diversos aspectos discutidos ao longo da conversa, registra-se: 

• A angústia que os professores têm relatado aos fonoaudiólogos diante das atividades 

online no contexto da pandemia, de forma a contemplar a diversidade dos alunos; 

• A importância de o fonoaudiólogo resgatar o olhar à singularidade da criança, valorizar 

o momento de escuta aos pais e professores para que possa acolhê-los; 

• A potência que o resgate de questões culturais das famílias, professores e comunidade 

pode trazer à interação, de forma a promover a horizontalidade do trabalho, no qual 

o saber do fonoaudiólogo não se sobreponha aos saberes da comunidade; 

• A necessidade de o fonoaudiólogo revisitar seu papel junto à Educação e ter clareza 

que o diagnóstico é competência do profissional da Saúde; 



[Digite texto] 

 

 
 

 

 

• O apoio que o fonoaudiólogo pode oferecer ao professor, que se encontra fragilizado 

e sobrecarregado diante das avaliações internas e externas à escola, para que tenha 

condições de assumir seu papel de protagonismo no processo pedagógico; 

• A urgência do fonoaudiólogo despir-se de preconceitos e estigmas relacionados às 

questões de gênero, raça, grupo social, dentre outros, e quebrar paradigmas entre 

transtorno versus diferenças no modo de aprender; 

• A possibilidade que o fonoaudiólogo tem de refletir junto com a equipe pedagógica 

sobre “tempos de aprendizagem impostos pelo sistema” e o “tempo” de cada ser que 

aprende; 

•  A importância de o fonoaudiólogo fazer a leitura do cenário escolar e de seu 

momento. 

Como contribuição, a Fga Merielen Cunha compartilhou as seguintes referências bibliográficas, 

via chat:  

A (im)possibilidade da escuta significativa no contexto educacional 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59140/tde-12092018-213007/pt-br.php 

 

ESPAÇO DE ESCUTA: (TRANS)FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE GESTORES 

file:///C:/Users/Meri/Downloads/submissao_ATIVIDADE_4_2018-05-21-17-27-13%20(4).pdf 

 

Para finalizar, a conselheira Heloisa informou que as discussões sobre Fonoaudiologia na 

Educação continuarão a ser promovidas pelo CREFONO 2 e convidou as colegas para 

responderem a um questionário que será divulgado em breve nas mídias do Regional, cujo 

objetivo é subsidiar a organização de um Fórum sobre as Políticas Públicas de Educação e 

repercussões na prática do fonoaudiólogo. 

Por fim, acordou-se que o presente registro seria inserido em um Google Drive para 

considerações/complementações das fonoaudiólogas que se colocaram à disposição, via chat.  

 

Comissão de Educação 

12º Colegiado 
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