
Humaniza Fono 

A equipe Humaniza Fono, formada por alunos e professores da Fonoaudiologia, propõe-se a 

refletir e divulgar, por meio de suas ações essa Profissão designada por muitos como a profissão 

do futuro. Pretendemos destacar os objetivos do trabalho e da atuação fonoaudiológica em suas 

várias esferas sociais, enfatizando que o fonoaudiólogo do futuro deve estar ciente da 

pluralidade da raça humana e de sua diversidade. Assim, deve contribuir para a acessibilidade 

de todas as pessoas e ampliar suas propostas de atuação e ação para outras instituições sociais, 

onde sua atuação é ainda incipiente. Esse profissional deve também trabalhar com os seres 

humanos em todas as faixas etárias, contribuindo com sua qualidade de vida e participação 

social trabalhando em prol da promoção da saúde, da prevenção e da intervenção nos distúrbios 

da comunicação. Desse modo, torna-se fundamental apresentar a Fonoaudiologia para a 

comunidade como ciência do presente e do futuro, como uma profissão capaz de dar voz às 

diversidades, sejam indígenas, negros, Surdos, pessoas com deficiência, com dificuldades em 

todos os aspectos da comunicação. Humaniza Fono, equipe plural, do R retroflexo ao aspirado, 

das araucárias e do cerrado, da ave grande Tuiuti, ao avião do buriti. Humaniza Fono é a equipe 

que revelará que o futuro, o presente e as histórias do passado, contadas pela vovó por meio do 

link na Bio, estão em interação desde a criação da profissão hoje e nos planos no horizonte a ser 

vislumbrado. Humaniza Fono demonstrará que o fonoaudiólogo avançou seus campos de 

trabalho, lidando com tecnologias de ponta, no nascimento de bebês cada vez menores, 

dependentes de equipamentos e profissionais arrojados para ajuda-los a voltar para a casa com 

suas mamães propiciando um vínculo de amor e confiança que alimenta a liderança de um novo 

futuro. Humaniza Fono é a equipe que difundirá as tecnologias que vão desde às laringes 

eletrônicas ao “ouvido biônico”, desvendando cada vez mais os segredos de nosso cérebro. 

Cérebro, centro de alta velocidade de processamento com mais “terabites” de memória RAM 

que o computador mais avançado. Mas, às vezes, por desajustes, acidentes ou mesmo 

degeneração, precisa do Fonoaudiólogo para voltar a acessar todos os dados armazenados. 

Enfim, nossa equipe, Humaniza Fono, acredita que o futuro é a conexão de todos os humanos 

por meio da comunicação, das interações, da união de forças, de juntar as mãos para levar a 

todos, sem distinção, o poder da linguagem, da voz , da audição, da compreensão responsiva, 

do entendimento do outro como um só coração. 


