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A atuação do fonoaudiólogo no contexto educacional vem sendo orientada por 

diferentes perspectivas teórico-práticas, incluindo aquelas que objetivam a formação 

de professores. Orientada por uma perspectiva de formação crítica e responsiva, 

assentada em pressupostos bakhtinianos, como dialogismo, polifonia, alteridade, 

interação verbal, consciência, atitude responsiva ativa e autoria, assumimos o desafio, 

neste trabalho, de discutir e apresentar uma ação voltada à formação continuada em 

serviço junto à professores.  

Tal formação teve como objetivo promover a sociabilização dos 

conhecimentos teórico-práticos entre os profissionais da fonoaudiologia e da 

educação e viabilizar o desenvolvimento de abordagens que contemplem a 

complexidade envolvida com os processos de linguagem e com as ações educativas 

voltadas aos mesmos. Para tanto, privilegiamos em nosso trabalho, a parceria 

responsiva ativa entre fonoaudiólogos e educadores como um dos princípios 

norteadores de uma proposta de formação continuada em serviço. Compreendemos 

que, a parceria responsiva ativa, se estabelece por meio da partilha de compromissos, 

de responsabilidades, de conhecimentos e de experiências entre sujeitos em torno de 

um objetivo comum.  Tal partilha foi estabelecida na dinâmica das interações, a partir 

do confronto das  representações e dos significados coletivamente construídos por um 

grupo por meio da interlocução, do dialogismo e da alteridade.  

A elaboração, implementação e análise desta proposta de formação foi 

sistematizada a partir de preceitos da teoria enunciativa de Bakhtin, ancorada na 

perspectiva sócio-histórica para investigação qualitativa, denominada de pesquisa-

intervenção em ciências humana. A proposta de formação foi elaborada com o intuito 

de promover o trabalho em grupo com e pela linguagem, proporcionar o contato com 

materiais escritos, como também, práticas significativas de le itura e de escrita a partir 

de diferentes gêneros textuais, do resgate das memórias e histórias das professoras 

relativas à leitura e escrita e da ressignificação da relação de parceria estabelecida 

entre os profissionais da fonoaudiologia-educação. A implementação da proposta 



ocorreu em um período de 21 meses (de abril de 2010 a dezembro de 2011), no qual 

foram realizados 20 encontros quinzenais teórico-reflexivos, às sextas-feiras, com 

duas horas e quarenta e cinco minutos de duração, em datas pré-agendadas com 18 

professoras desta escola. Também houve participação da pesquisadora na hora-

atividade destas professoras e observação-ação em sala de aula e em demais situações 

no contexto escolar. Analisou-se a proposta mediante visualização dos vídeos e 

leituras das transcrições dos encontros teórico-reflexivos, bem como dos relatórios 

escritos relativos às anotações de campo e dos registros enunciativos que priorizassem 

discussões e práticas relativas à leitura e escrita e que apontassem para a parceria 

estabelecida entre os sujeitos da pesquisa no que se refere: (a) a constituição do grupo 

e da parceria estabelecida entre fonoaudióloga e professoras e (b) o desenvolvimento 

das discussões e práticas de leitura e escrita proposta na pesquisa- intervenção. Tais 

dados revelaram que a proposta de formação pautada nos pressupostos bakhtinianos 

apresentada favoreceu a parceria responsiva ativa entre fonoaudiólogo e professor a 

partir da socialização dos conhecimentos teórico-práticos entre tais profissionais e da 

ressignificação do papel do fonoaudiólogo no contexto escolar. Os relatos de histórias 

de vida das professoras permitiram resgatar e reconstruir suas experiências relativas à 

leitura e escrita. As discussões teórico-reflexivas proporcionaram situações dialógicas 

privilegiadas, o confronto e o compartilhamento de conhecimentos.  

Enquanto parceiros, os sujeitos puderam pronunciar a sua palavra, intervindo, 

interferindo, refletindo, elaborando, reelaborando, planejando, dimensionando e 

redimensionando sua prática e suas ações, como uma experiência de elaboração 

coletiva. Compartilharemos ainda, a elaboração e implementação desta proposta de 

formação, assim como discutiremos como tal intervenção pode promover a reflexão, a 

experimentação e, principalmente, a construção de caminhos em parceria entre o 

fonoaudiólogo e os professores, possibilitando a ambos profissionais tornarem-se 

sujeitos responsivos e autores de sua prática, com o objetivo de contribuir para a 

concretização de mudanças que possibilitem o acesso e a apropriação da linguagem 

escrita por parte da população brasileira. 

 


