
Experiências de formação em Fonoaudiologia: a construção de um 

projeto pedagógico que constitui espaço para a formação para o trabalho 

interdisciplinar e interprofissional 

Maria Cecilia Bonini Trenche 

Professora titular da PUC-SP  

INTRODUÇÃO: As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) postulam que um 

profissional da área da saúde não deve buscar apenas absorver conhecimento 

de outras ciências que lhe permitam uma apreensão mais integral de seu 

objeto de estudo e trabalho, mas deve também, e prioritariamente, aprender a 

trabalhar numa perspectiva inter e transdisciplinar. Postulam, também,  que a 

formação do fonoaudiólogo deverá atender ao sistema de saúde vigente no 

país, à atenção integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de 

referência e contra-referência e ao trabalho em equipe. OBJETIVOS: Este 

trabalho tem por principais objetivos relatar e refletir sobre a experiência de 

construção de um projeto pedagógico de graduação em Fonoaudiologia, de um 

curso que em conjunto com outro curso da área da saúde-Fisioterapia- criou 

uma matriz curricular com espaços para o desenvolvimento da formação para o 

trabalho interdisciplinar e interprofissional. METODOLOGIA: O projeto será 

implementado em 2013, portanto, tanto a  análise como a discussão, 

apresentadas neste trabalho, estão voltadas para as etapas de construção (os 

princípios do currículo aprovado) e  de planejamento da execução (a estrutura 

do projeto pedagógico) da proposta. RESULTADOS:  Os cursos que se 

propõem fazer essa formação  assentam seus projetos pedagógicos em dois 

eixos: um voltado à formação profissional específica de cada um dos cursos 

(Fonoaudiologia e Fisioterapia) e, outro, à  formação interprofissional. O 

primeiro eixo constitui-se por disciplinas que visam o conhecimento e o 

desenvolvimento de competências e habilidades específicas, ministradas por 

meio de atividades pedagógicas oferecidas separadamente, conforme 

determinam as DCNs de cada uma das graduações. O segundo eixo organiza 

conhecimentos e práticas que serão integralmente partilhados pelos estudantes 

de dois cursos e tem como foco o conhecimento e o desenvolvimento de 

competências e habilidades gerais do profissional do campo da saúde. Do 



ponto de vista teórico a formação voltada para o pensamento interdisciplinar, 

com base na problematização de situações e casos, se estrutura a partir de 

incursões a vários campos de conhecimento: antropologia, psicologia e 

psicanálise, saúde coletiva, medicina. Dessas incursões deve resultar o 

repensar a prática da área. Acredita-se que esse processo pode 

instrumentalizar o estudante para o desenvolvimento do pensar a 

complexidade das situações a que é chamado a intervir. Devem contribuir para 

a compreensão das várias dimensões que cumprem papel fundamental e 

repercutem na maneira das pessoas de estar no mundo e, por conseguinte, 

sobre o processo de saúde doença.  Do ponto de vista da experiência prática 

um conjunto de atividades em campo dão sustentação à integração curricular 

das disciplinas dos dois eixos, e que estarão organizadas com base na  adoção 

de metodologias ativas de ensino e aprendizagem (visitas monitoradas, 

discussão de casos, inter-consultas, atendimentos compartilhados, etc.). 

DISCUSSÃO: A construção do eixo interdisciplinar envolveu um denso trabalho 

de aproximação dos docentes de ambos os cursos e de organização de 

conteúdos, de articulação de disciplinas e planejamento da oferta de 

experiências práticas. Esse processo foi realizado com base em acordos 

coletivos e gerenciado por uma comissão de reforma curricular. CONCLUSÃO: 

A proposta pedagógica atende às demandas contemporâneas, expressas em 

diferentes políticas públicas, de reestruturação da formação do profissional na 

área da saúde, levando o estudante de fonoaudiologia a trabalhar de modo 

mais integrado com outras profissões. 


