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RESUMO 

 
A Fonoaudiologia Educacional é uma área de especialização da 

fonoaudiologia voltada à promoção da Educação, em todos os níveis e/ou 

modalidades de ensino (RESOLUÇÃO CFFa nº 387, 2010).   

O objetivo deste estudo foi caracterizar o conhecimento dos profissionais da 

Educação do Ensino Fundamental I sobre os transtornos de linguagem e escrita e 

sobre a atuação do fonoaudiólogo educacional. 

Os resultados preliminares revelaram que os profissionais da educação não 

possuem conhecimentos aprofundados sobre a importância da Fonoaudiologia 

Educacional e sobre os transtornos de linguagem e escrita e, apesar de 95% afirmar 

saber o que é a fonoaudiologia, somente 25% obteve em sua formação informações 

sobre o trabalho do fonoaudiólogo educacional.  

 
INTRODUÇÃO 

O fonoaudiólogo propicia um conhecimento mais aprofundado dos aspectos 

relacionados à comunicação da criança, ajudando o professor a compreender o 

processo de aprendizado e suas alterações, bem como conhecer recursos 

diagnósticos, tanto para fins de prevenção como para melhor direcionamento da 

conduta a ser adotada em cada caso (ANDRADE, 1995). 

             A parceria do fonoaudiólogo com os educadores tem o objetivo de oferecer 

estratégias que visem à promoção e o aprimoramento das noções de aquisição da 

linguagem oral e escrita, criando condições favoráveis e eficazes para identificação 

das dificuldades apresentadas em ambiente escolar no processo de alfabetização, 

pois durante sua formação os professores não adquirem capacitação suficiente para 

compreender as dificuldades de leitura e escrita (FERNANDES; CRENITTE,2008).  

A atuação do fonoaudiólogo ocorre de forma facilitadora, visando às 

dificuldades da comunicação, e potencializando a ação do educador (BELLO, 

MACHADO, ALMEIDA, 2012).  

 

OBJETIVOS 

A partir do exposto, o presente estudo teve por objetivo caracterizar o 

conhecimento de profissionais da educação sobre os transtornos de linguagem e 

escrita e sobre a atuação do fonoaudiólogo educacional. 
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METODOLOGIA 

O presente estudo faz parte de um trabalho guarda-chuva intitulado: 

“Fonoaudiologia Educacional: o conhecimento dos profissionais da Educação sobre 

essa área de atuação”, sendo de caráter transversal e exploratório.  O instrumento 

de coleta de dados foi um questionário individual autoaplicável, com oito perguntas 

fechadas e duas abertas. A amostra foi constituída por 20 sujeitos do sexo feminino, 

sendo profissionais de escolas públicas.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 Trata-se de um estudo exploratório de caráter transversal, no qual todos os 

sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes do início 

coleta de dados. Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa antes 

de seu início. 

 
RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares revelaram que os profissionais da educação não 

possuem conhecimentos aprofundados sobre a importância da Fonoaudiologia 

Educacional e sobre os transtornos de linguagem e escrita e, apesar de 95% afirmar 

saber o que é a fonoaudiologia, somente 25% obteve em sua formação informações 

sobre o trabalho do fonoaudiólogo educacional. 100% respondeu  que o 

fonoaudiólogo pode auxiliar no trabalho do professor e 95% afirmou que a 

fonoaudiologia pode contribuir para o desenvolvimento da leitura, porém 60% não 

saberia diferenciar um aluno com dificuldade de aprendizagem de um aluno disléxico 

e apenas 20% encaminha os alunos com dificuldade de aprendizagem para o 

fonoaudiólogo o que torna evidente que apesar de afirmarem saber o que é 

fonoaudiologia, os profissionais da educação possuem pouco conhecimento acerca 

da atuação do fonoaudiólogo na educação, bem como sobre os transtornos de 

linguagem e escrita. 
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