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RESUMO 

 

 

Introdução: A criança na faixa etária de zero a seis anos se encontra em plena expansão das 

áreas que construirão a base para as aquisições futuras da linguagem oral . Neste nível de 

escolaridade, a atuação do fonoaudiólogo focada no desenvolvimento da comunicação pode ter 

resultados mais produtivos, visto que as crianças se encontram em um período de rápidas e 

importantes transformações em vários aspectos do seu desenvolvimento. Dessa forma, torna-se 

necessário verificar o conhecimento dos docentes que atuam na educação infantil sobre 

aquisição e desenvolvimento da linguagem, a fim de fornecer evidências para respaldar o 

trabalho fonoaudiológico com essa população. Objetivo: Investigar o conhecimento dos 

educadores da educação infantil quanto à aquisição, desenvolvimento e identificação de 

distúrbios relacionados à linguagem e a quando encaminhar os alunos ao tratamento 

fonoaudiológico fora das dependências da creche. Material e Métodos: Estudo observacional, 

transversal e analítico, desenvolvido no instituto educacional CEMEI Maria do Rosário 

Pacheco, na cidade de Serra do Salitre-MG. Participaram do estudo 16 educadores, faixa etária 

de 25 à 55 anos, que trabalhavam 6h diárias. A coleta de dados foi realizada com base na 

aplicação de um questionário com perguntas relacionadas à aquisição e ao desenvolvimento da 

linguagem. Resultados: A maioria das educadoras apresentou conhecimento satisfatório 

relacionado ao desenvolvimento e aquisição da linguagem infantil, e a detecção de distúrbios. 

A maioria dos educadores afirmou que seus alunos não necessitam de acompanhamento 

fonoaudiológico, porém, os educadores referiram necessitar de orientação fonoaudiológica. 

Conclusão: Concluiu-se que os professores da educação infantil têm conhecimento sobre o 

desenvolvimento da linguagem e capacidade de perceber aspectos relevantes em cada fase do 

desenvolvimento. Embora refiram que a maioria dos seus alunos não necessitam de 

acompanhamento fonoaudiológico, todos os professores necessitam de orientação deste 

profissional. 

 

 

Palavras-chave: Educação infantil. Fonoaudiologia. Linguagem infantil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Fonoaudiologia surgiu no Brasil na década de 20 com objetivo diretamente 

relacionado à educação. O intuito era de padronizar a língua oficial do país que, segundo 

opiniões nacionalistas, encontrava-se contaminada pela diversidade cultural e dialetal oriunda 

dos movimentos migratórios da época (MARANHÃO; PINTO; PEDRUZZI, 2008). 

A linguagem é definida como uma ferramenta de comunicação do ser humano para 

interagir com o mundo e consigo próprio. A aquisição da linguagem na criança compreende um 

processo que se dá por etapas, cada qual caracterizado pelo surgimento de novas capacidades e 

aquisições fonéticas, sintáticas e semânticas . 

Embora existam diversas teorias que explicam o desenvolvimento da linguagem, 

sabemos que o seu processo depende de fatores como a idade, envolvendo ainda: o nível de 

maturação do sistema nervoso, tanto central como periférico, relacionado com o 

desenvolvimento motor e do aparelho fonador; o desenvolvimento cognitivo, que se relaciona 

com a discriminação perceptual da linguagem falada e as funções dos processos de 

simbolização e do pensamento; os níveis de desenvolvimento nos campos social e emocional, 

ou seja, dos resultados obtidos através das interações da criança e do seu meio. 

Boutton (1977) defendeu que a aquisição da linguagem na criança se faz ao longo de 

três etapas essenciais: pré – linguagem (0 aos 12/18 meses de idade), primeira linguagem (12/18 

meses) linguagem (a partir dos 36 meses). 

O período pré-verbal compreende o desenvolvimento linguístico do primeiro de ano 

vida, manifesto pela emissão de sons não identificáveis com palavra. Nesta fase o bebé, 

desenvolve-se anatómica, neurofisiológica, cognitiva e socialmente, produz formas linguísticas 

próprias. Neste período de desenvolvimento vocal, os linguistas identificaram seis estádios bem 

definidos, mas progressivos, já que o anterior continua no seguinte até este predominar. O 

primeiro estádio ocorre nas primeiras oito semanas de vida, caracteriza-se pela produção de 

sons reflexos, por exemplo choro, gritos, ruídos e de sons vegetativos, resultantes da respiração, 

sucção, bocejos, soluços, etc.  

O segundo estádio, entre as 8 e as 20 semanas, distingue-se pela emissão de sons 

diretamente ligados a estados de conforto e de satisfação. São geralmente referidos como 
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parecidos com vogais, mas contêm igualmente elementos consonânticos breves. Alguns autores 

caracterizam-nos como consonantes nasais silábicas, outros como vogais nasalizadas. “os 

elementos consonânticos, usualmente transcritos como |ç|, |g|, |x|, e |k| são todos produzidos no 

fundo da boca, onde a língua e o palato se encontram com sons vocálicos. (…) Podem ouvir-se 

vogais muito mais ressonantes e diversificadas em qualidade, nos sons de conforto, que 

aparecem mais tarde ( Liberman et al., 1976). 

Atualmente, a atuação fonoaudiológica na área educacional objetiva não somente 

detectar as alterações da linguagem oral e escrita, mas sim, dar possibilidades para a otimização 

do desenvolvimento. Assim, a atuação visa criar condições favoráveis e eficazes para que as 

capacidades de cada um possam ser exploradas ao máximo, não no sentido de eliminar 

problemas, mas sim baseado na hipótese de que determinadas situações e experiências podem 

facilitar e incrementar o desenvolvimento e a aprendizagem (LUZARDO; NEMR, 2006). 

A Fonoaudiologia Escolar é a área que visa desenvolver ações com caráter preventivo, 

para auxiliar na profilaxia e na manutenção da saúde fonoaudiológica. Essas ações têm o 

objetivo de promover reflexões junto aos professores, contribuindo com os aspectos da 

Fonoaudiologia para melhorar a integração entre a escola, o aluno e a família, além de contribuir 

para a detecção precoce de alterações ligada à linguagem oral e escrita (LUZARDO; NEMR, 

2006). 

A criança na faixa etária de zero a seis anos se encontra em plena expansão de áreas que 

construirão a base para as aquisições tardias mais complexas (SIMÕES; ASCÊNIO-

FERREIRA, 2002). Nessa faixa etária, a atuação do fonoaudiólogo escolar focada no 

desenvolvimento da comunicação pode ter resultados mais produtivos, visto que as crianças 

passam por um período de rápidas e importantes transformações em vários aspectos do seu 

desenvolvimento (SIMÕES; ASCÊNIO-FERREIRA, 2002). 

O professor tem papel de destaque no processo ensino-aprendizagem. Quando ele tem 

uma assessoria fonoaudiológica, compondo um trabalho de formação continuada, ele pode ser 

um forte aliado para a elaboração de estratégias de incentivo das habilidades comunicativas dos 

alunos e identificação precoce dos desvios apresentados por eles (MARANHÃO; PINTO; 

PEDRUZZI, 2008). 

Cada vez mais se têm apontado para práticas fonoaudiológicas educacionais, que além 

de detectar alterações, possam formar educadores para lidar com elas. Quando os professores 

têm melhores informações sobre o desenvolvimento normal de linguagem, fala e habilidades 

auditivas, por exemplo, eles conseguem propor estratégias que auxiliam a aprendizagem. Além 
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disso, podem identificar com maior facilidade distúrbios e ajudar na orientação dos pais e no 

encaminhamento, quando necessário. Eles conseguem ainda promover atividades para que a 

potencialidade do aluno sem distúrbio se desenvolva ao máximo e a aprendizagem seja 

incrementada (LUZARDO; NEMR, 2006). 

De acordo com Simões e Ascênio-Ferreira (2002), a prática fonoaudiológica na 

educação consiste em: contribuir para formação continuada de professores; participar da 

elaboração e implementação de programas escolares municipais de parceria entre Secretarias 

de Educação e Saúde; realizar avaliações fonoaudiológicas em crianças encaminhadas por 

professores; encaminhar crianças que apresentam distúrbios de comunicação para tratamento e 

avaliações complementares necessárias; orientar os pais de crianças que apresentam distúrbios 

de comunicação; apoiar a modalidade de Educação Especial; e, fornecer orientações para os 

pais e educadores. 

Conforme Rizzon, Chiechelski e Gomes (2009), crianças em idade pré-escolar e escolar 

que apresentam déficits na linguagem oral como, por exemplo, o desvio fonológico, podem 

apresentar dificuldades na leitura e na escrita, mesmo após serem submetidas à fonoterapia. 

Assim, é importante que essas crianças sejam identificadas precocemente e inseridas em 

programas de desenvolvimento da consciência fonológica, a fim de minimizar estas 

dificuldades. 

De acordo com Mezzomo, Mota e Dias (2010), a aprendizagem do código escrito 

depende, em grande parte, da capacidade do indivíduo em processar a fala. Devido a isso, 

crianças com desvio fonológico possuem tendência a dar continuidade à dificuldade na escrita. 

Os erros na sequência dos grafemas também podem estar relacionados com o 

processamento da fala e se manifestarem como omissão, adição ou alteração na ordem dos 

segmentos. Esses erros geram uma dificuldade na identificação da sequência fonêmica correta 

durante o processamento da fala, bem como de sua correspondência grafêmica (CERVERA-

MÉRIDA; YGUAL-FERNÁNDEZ, 2006; DE MORAIS, 2007; FERNÁNDEZ et al., 2009). 

De acordo com Capellini et al. (2011), os erros de ortografia naturais têm relação direta com o 

processamento de linguagem, enquanto os erros de ortografia arbitrária (tanto para a ortografia 

dependente quanto independente de regras) estão diretamente relacionados com a memória 

visual, conhecimento de regras ortográficas, léxico e morfologia.   

A relação mais transparente entre a fonologia e a ortografia, no que se refere à língua 

portuguesa, parece produzir problemas menos graves para a leitura de palavras. Porém, tais 

problemas parecem ser mais acentuados para a ortografia (CARAVOLA; VOLÍN, 2004). 
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O desvio fonológico merece atenção quando presente na fase escolar, pois evidencia 

alterações no sistema fonológico que podem envolver tanto a produção do som, como a 

percepção da fala, ou ainda, a organização e compreensão das regras fonológicas (SALGADO; 

CAPELLINI, 2002). 

As operações de processamento de leitura e escrita são baseadas inicialmente na 

estrutura fonológica da linguagem oral e envolvem a organização conceitual, a representação 

lexical e a memória de trabalho, que acessa e recupera as representações gráficas relacionadas 

aos sons da fala. Por esse motivo, o transtorno fonológico deve ser identificado o mais 

precocemente possível em pré-escolares e escolares para que, com o levantamento de outros 

sinais de alterações da aprendizagem, sejam trabalhados minimizando assim o impacto nas 

alterações cognitivo-linguísticas na aprendizagem. Tal identificação precoce é importante, pois 

o processo fonológico alterado compromete o acesso e a recuperação do léxico mental, 

ocasionando problemas no mecanismo de conversão letra-som, tão exigido nas atividades de 

leitura e escrita de um sistema de escrita como o português (MEZZOMO; MOTTA; DIAS, 

2010). 

A atuação do fonoaudiólogo em escolas de educação infantil deve estar voltada à 

demanda da comunidade e ser realizada em parceria com os educadores. Essa parceria busca 

desenvolver ações de prevenção e promoção da saúde, além de favorecer o desenvolvimento da 

criança. Com as informações fornecidas pelo profissional da saúde, os professores, 

profissionais que permanecem a maior parte do tempo com as crianças no dia-a-dia, adquirem 

conhecimento suficiente para propor medidas de estimulação, identificar alterações e realizar 

encaminhamentos. Sendo assim, a atuação fonoaudiológica em escolas de educação infantil 

deve favorecer o desenvolvimento das habilidades comunicativas por meio de ações promotoras 

de saúde e preventivas com as próprias crianças, professores e demais funcionários 

(LUZARDO; NEMR, 2006). 

Dessa forma, vê-se a necessidade de desenvolver um estudo para verificar o 

conhecimento dos docentes que atuam na educação infantil sobre aquisição e o 

desenvolvimento da linguagem, bem como sobre a identificação de distúrbios relacionados à 

linguagem e quando um aluno deve ser encaminhado para o tratamento fonoaudiológico fora 

das dependências da creche. Acredita-se que tais evidências podem auxiliar o fonoaudiólogo 

no desenvolvimento de ações que supram as reais necessidades dos professores da educação 

infantil. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

• Investigar o conhecimento dos educadores da educação infantil quanto à 

aquisição, desenvolvimento e identificação de distúrbios relacionados à linguagem e a quando 

encaminhar os alunos ao tratamento fonoaudiológico fora das dependências do centro de 

educação infantil. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

• Verificar o conhecimento dos educadores da educação infantil em relação à 

aquisição e o desenvolvimento da linguagem; 

• Verificar o conhecimento dos educadores da educação infantil quanto à 

identificação de distúrbios relacionados à linguagem e quando encaminhar os alunos ao 

tratamento fonoaudiológico fora das dependências do centro de educação infantil. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 

   CONHECIMENTO DOS PROFESSORES SOBRE A AQUISIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM INFANTIL E AS DIFICULDADES 

ENCONTRADAS NESSE PERÍODO 

 

FABRINE RODRIGUES SILVA1 

CLENDA MICHELE BATISTA2 

 

RESUMO 

Introdução: A criança na faixa etária de zero a seis anos se encontra em plena expansão das 

áreas que construirão a base para as aquisições de linguagem futuras. Neste nível de 

escolaridade, a atuação do fonoaudiólogo focada no desenvolvimento da comunicação pode ter 

resultados mais produtivos, visto que as crianças se encontram em um período de rápida e 

importantes transformações em vários aspectos do seu desenvolvimento. Dessa forma, torna-se 

necessário verificar o conhecimento dos docentes que atuam na educação infantil sobre 

aquisição e desenvolvimento da linguagem, a fim de fornecer evidências para respaldar o 

trabalho fonoaudiológico com essa população. Objetivo: Investigar o conhecimento dos 

educadores da educação infantil quanto à aquisição, desenvolvimento e identificação de 

distúrbios relacionados à linguagem e a quando encaminhar os alunos ao tratamento 

fonoaudiológico fora das dependências da creche. Material e Métodos: Estudo transversal 

analítico e quantitativo desenvolvido no instituto educacional CEMEI Maria do Rosário 

Pacheco, na cidade de Serra do Salitre-MG. Participaram do estudo 16 educadores, faixa etária 

de 25 à 55 anos, que trabalhavam 6h diárias. A coleta de dados foi realizada com base na 

aplicação de um questionário com perguntas relacionadas à aquisição e ao desenvolvimento da 

linguagem. Resultados: A maioria das educadoras apresentou conhecimento satisfatório 

relacionado ao desenvolvimento e a aquisição da linguagem infantil, e a detecção de distúrbios. 

A maioria dos educadores afirmou que seus alunos não necessitam de acompanhamento 

fonoaudiológico, porém, os educadores referiram necessitar de orientação fonoaudiológica. 

Conclusão: Concluiu-se que os professores da educação infantil demostraram ter 

conhecimento sobre o desenvolvimento da linguagem e capacidade de perceber aspectos 

relevantes em cada fase do desenvolvimento, embora refiram que a maioria dos seus alunos não 

                                                           
1Graduanda em Fonoaudiologia pelo Centro Universitário do Cerrado Patrocínio – UNICERP, Patrocínio-MG, 

Brasil. Endereço eletrônico: fabrinerodriques@gmail.com 
2Especialista em Atendimento Educacional Especializado pelo Centro Universitário de Maringá; Docente no 

Centro Universitário do Cerrado Patrocínio – UNICERP, Patrocínio-MG, Brasil. Endereço eletrônico: 

clendafono@yahoo.com.br  

*Endereço para correspondência: Departamento de Fonoaudiologia, Centro Universitário do Cerrado Patrocínio – 

UNICERP, Av. Líria Terezinha Lassi Capuano, 466 - Chácara das Rosas, Patrocínio - MG, Brasil, CEP 38740-

000 
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necessitam de acompanhamento fonoaudiológico, todos os professores necessitam de 

orientação deste profissional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação infantil. Fonoaudiologia. Linguagem infantil. 

 

KNOWLEDGE OF TEACHERS ON THE ACQUISITION OF CHILDREN'S 

LANGUAGE AND THE DIFFICULTIES FOUND AT THAT PERIOD 

 

ABSTRACT 

Introduction: The child in the age range of zero to six years is in full expansion of the areas 

that will build the basis for the more complex late acquisitions. At this level of education, the 

speech-language pathologist's performance focused on the development of communication can 

have more productive results, since children are in a period of rapid and important 

transformations in various aspects of their development. Thus, it is necessary to verify the 

knowledge of teachers who work in children's education on language acquisition and 

development, in order to provide evidence to support speech-language work with this 

population. Objective: To verify the knowledge of early childhood educators in relation to the 

acquisition, development and identification of disorders related to language and when sending 

students to speech therapy outside of day care facilities. Material and Methods: Cross-

sectional, analytical and quantitative study developed at the CEMEI Maria do Rosário Pacheco 

educational institute in the city of Serra do Salitre-MG. Sixteen educators, aged between 25 and 

55 years, who worked 6 hours per day participated in the study. Data collection was performed 

based on the application of a questionnaire with questions related to language acquisition and 

development. Results: Most educators presented satisfactory knowledge related to the 

development and acquisition of children's language and the detection of disorders. The most 

educators stated that their students did not need speech-language pathology follow-up, but 

educators reported requiring a speech-language pathology. Conclusion: With the present study, 

it was possible to conclude that nursery school teachers have demonstrated knowledge about 

language development and are able to perceive relevant aspects at each stage of development, 

although most of their students do not need to follow a speech therapist all teachers need 

guidance from this professional. 

 

KEYWORDS: Children's education. Speech therapy. Children's language. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

A escola é um lugar privilegiado para o desenvolvimento e a aquisição da linguagem. 

Dessa forma, é considerada como o espaço perfeito para a atuação precoce do fonoaudiólogo 

(SILVEIRA et al., 2002). 

A criança na faixa etária de zero a seis anos se encontra em pleno desenvolvimento das 

áreas que contribuirão para aquisições tardias mais complexas. Mediante isso, a atuação 
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fonoaudiológica em parceria com as escolas de educação infantil torna-se importante, pois é na 

pré-escola que as crianças desenvolvem, aperfeiçoam a linguagem oral e desenvolvem 

importantes noções de escrita (BALESTRIN; CIELO, 2003). Nesse nível de escolaridade, a 

atuação do fonoaudiólogo pode ter resultados mais produtivos porque a criança está em um 

período de rápidas e significativas transformações em vários aspectos do seu desenvolvimento 

(SIMÕES; ASCÊNIO-FERREIRA, 2002).  

O professor tem papel de destaque no processo ensino-aprendizagem. Quando o 

professor possui assessoria fonoaudiológica, compondo um trabalho de formação continuada, 

ele pode ser um forte aliado para a elaboração de estratégias de incentivo das habilidades 

comunicativas dos alunos e identificação precoce dos desvios apresentados por eles 

(MARANHÃO; PINTO; PEDRUZZI, 2008).   

Quando os educadores infantis têm melhores informações sobre o desenvolvimento 

normal de linguagem, fala e habilidades auditivas, por exemplo, eles conseguem propor 

estratégias que auxiliam a aprendizagem. Além disso, eles podem identificar com mais 

facilidade distúrbios e ajudar na orientação e no encaminhamento, quando necessário. Além 

disso, eles também conseguem promover atividades para que a potencialidade do aluno sem 

distúrbio se desenvolva ao máximo e a aprendizagem seja incrementada (LUZARDO; NEMR, 

2006). 

Os educadores observam, algumas vezes, que há alunos que não apresentam o 

desempenho escolar esperado, atribuindo-lhes uma condição de dificuldade de aprendizagem. 

Quando o professor mantém uma formação continuada, com uma equipe multidisciplinar, da 

qual o fonoaudiólogo deve fazer parte, estas diferenças na evolução da turma podem ser 

abordadas e redimensionadas. Isto, muitas vezes, modifica as estratégias utilizadas pelos 

professores, assim como a orientação dada aos pais e o encaminhamento das crianças que 

necessitam de uma intervenção clínica (LUZARDO; NEMR, 2006).   

A Fonoaudiologia, ao compartilhar de seus conhecimentos sobre prevenção, aquisição 

e desenvolvimento de linguagem com os professores, traz benefícios ilimitados ao ambiente 

escolar (ZORZI; CIASCA, 2003).  Para Sacaloski, Alavarsi e Guerra (2000) a parceria entre o 

professor e o fonoaudiólogo torna-se fundamental, uma vez que o professor está em contato 

mais próximo e constante com a criança.  

Assim, a proposta do presente estudo foi o conhecimento dos educadores da educação 

infantil quanto ao desenvolvimento da linguagem. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo observacional, transversal e analítico.  

O estudo foi realizado no instituto educacional Centro Municipal de Educação Infantil 

(CMEI) Maria do Rosário Pacheco, localizado na Rua Lafaiete Luiz da Costa, nº136, Bairro 

Populares, CEP 38760.000, na cidade de Serra do Salitre-MG. A estrutura física do 

estabelecimento conta com duas salas de berçário, uma sala de maternal, jardim, pré-escolar, 

sala dos sonhos, cineminha, pátio coberto com parquinho, área de tomar sol para cada sala, 

cozinha com refeitório, secretaria, sala de supervisão, sala de reunião e área verde. A creche 

acolhe crianças de seis meses a cinco anos e conta com um quadro de funcionários de 38 

professores, diretora geral, vice-diretora, supervisora, quatro faxineiras e três cozinheiras. 

A população investigada foi composta por 16 educadores do sexo feminino, com faixa 

etária de 24 a 59 anos de idade, que lecionam para crianças de seis meses a cinco anos, em turno 

matutino e vespertino. 

Para selecionar os participantes foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão. Os 

critérios de inclusão foram: professores do instituto educacional CEMEI Maria do Rosário 

Pacheco, que lecionavam no instituto a no mínimo seis meses nessa atividade, com idade maior 

que 24 anos e menor que 60. Os critérios de exclusão foram: educadores de crianças maiores 

de seis anos, educadores em cargo de secretaria, educadores que não assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecimento (ANEXO A). 

A coleta de dados foi realizada através de um questionário (APÊNDICE A), elaborado 

e aplicado pelos pesquisadores. O instrumento é composto por 21 questões relacionadas a 

quatro eixos temáticos: aquisição da linguagem, desenvolvimento da linguagem, identificação 

de distúrbios relacionados à linguagem, quando encaminhar os alunos ao tratamento 

fonoaudiológico e a necessidade de atuação fonoaudiológica na instituição. Em todas as 

questões, os educadores foram orientados a marcarem as respostas que julgavam estarem 

corretas. Após a aprovação do COEP, um dos pesquisadores foi até o instituto educacional 

CMEI para a aplicação do questionário, em horário agendado. 

Os dados da presente pesquisa formam analisados por meio estatístico descritivo e 

inferencial. Para isso, utilizou-se o software SPSS 25.0. Adotou-se um nível de significância de 

5% para todas as análises estatísticas inferenciais. 
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As variáveis quantitativas descritivas do perfil dos participantes, idade, tempo de 

formado e tempo que leciona foram analisadas descritivamente por número, média, desvio-

padrão, mínimo e máximo. 

As variáveis qualitativas nominais:  nível de escolaridade, curso realizado e idade média 

dos alunos referentes ao perfil dos participantes, e todas as questões do questionário geral foram 

analisadas descritivamente por frequência e porcentagem. Para essas variáveis foi realizada 

análise estatística inferencial por meio da comparação entre a proporção das categorias de cada 

variável utilizando-se o Teste de Igualdade de Duas Proporções. Considerou-se como referência 

para comparação a categoria de maior proporção de cada variável. 

O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (COEP) do Centro 

Universitário do Cerrado Patrocínio (ANEXO B). O desenvolvimento do estudo atendeu as 

normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra da presente pesquisa foi composta por 16 educadores da educação infantil 

com idades entre 24 e 59 anos e média de 37,13 anos. Esses dados corroboram os achados de 

Nylander et al. (2012), onde a maioria das educadoras infantis possuíam 35 anos de idade (TAB. 

1). 

O tempo de formado foi em média de 6,00 anos e o tempo que lecionavam foi em média 

de 4,54 anos (TAB. 1). Quanto ao tempo de atuação profissional, os resultados se diferem dos 

encontrados por Vedovato e Monteiro (2008), que em sua pesquisa analisaram professores com 

tempo de atuação profissional médio de 14 anos (TAB. 1). 

 

Tabela 1 – Análise descritiva das variáveis quantitativas do perfil de educadores da educação infantil 

Variável N Média DP Mediana Mínimo Máximo Q25 Mediana Q75 

Idade 16 37,13 2,88 35,50 24,00 59,00 26,25 35,50 47,50 

Tempo de formado (anos) 16 6,00 0,82 7,00 2,00 10,00 2,00 7,00 9,75 

Tempo que leciona (anos) 16 4,54 0,89 3,50 0,67 10,00 2,00 3,50 9,00 

Análise descritiva. 

Legenda: N=número; Q25=primeiro quartil; Q75=terceiro quartil; DP=desvio padrão. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Observa-se na TAB. 2 que houve maior proporção de educadores cujo nível de 

escolaridade foi ensino médio com magistério (p=0,027). Não houve diferença na idade média 
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dos alunos, sendo mais frequentes os educadores de alunos com idade média de seis meses a 

um ano e seis meses. 

Quanto ao nível de escolaridade, os resultados são distintos dos obtidos por Nylander et 

al. (2012), pois em sua pesquisa a maioria das educadoras analisadas concluíram o ensino 

superior em Pedagogia (TAB. 2). 

 

Tabela 2 – Análise da proporção das categorias das variáveis qualitativas do perfil de educadores da educação 

infantil 

Variável e categorias Frequência Porcentagem p-valor 

Nível de escolaridade     

Ensino superior/Pedagogia 3 18,75% 
0,027* 

Ensino médio/Magistério 13 81,25% 

Idade média dos alunos    

2 anos a 3 anos 5 31,25% 0,420 

3 anos a 4 anos 2 12,5% 0,265 

4 anos a 5 anos 3 18,75% 0,300 

6 meses a 1 ano e 6 meses 6 37,5% Ref. 

*p<0,05 -Teste de Igualdade de Duas Proporções. 

Legenda: Ref=Categoria de maior proporção adaptada como referência para comparação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Visualiza-se na TAB. 3 que, com relação aos conhecimentos sobre aquisição e 

desenvolvimento da linguagem, houve proporção significativamente maior de educadores que 

acreditam estar correta a afirmação de que de um a dois anos as crianças apresentam 

aproximadamente 50 palavras em seu vocabulário (87,5%) e que acreditam ser falsa a 

afirmativa que as crianças não compreendem a fala antes de serem capazes de falar (75%). 

A afirmação dos professores foi correta (TAB. 3). Os resultados foram semelhantes aos 

encontrados nos estudos de Cairuga, Castro e Costa (2014), que afirmaram que na faixa etária 

dos três a quatro anos de idade, as crianças são capazes de compreender em torno 50 a 100 

palavras. 

Dos profissionais que participaram deste estudo, 81,30% relatam ter conhecimento de 

que aos três ou quatro anos as crianças são capazes de formar frases complexas sozinhas e 

62,50% afirmam que aos 4 anos a fala da criança já é fluente e completa. Tais dados corroboram 

os achados de Garcia, Izaac e Oliveira (2002), que afirmaram que com três anos de idade as 

crianças já apresentam uma fala mais clara, demonstram curiosidade e interesse pelos fatos ao 
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seu redor. Já com quatro anos completos, os autores afirmam que elas são capazes de formar 

frases complexas e apresentam uma fala mais fluente.  

A partir dos seis meses de idade, as crianças começam o desenvolvimento de uma das 

partes cognitivas. Sendo assim, percebe-se o balbucio dos primeiros sons. Posteriormente, a 

partir dos nove meses, o balbucio começa a se transformar nas primeiras palavras. Porém, essa 

é uma característica que varia de criança para criança, não sendo possível estimar uma idade 

exata em que ela acontece (BRASIL, 2006). 

Segundo Oliveira (2008), a criança tem a capacidade de ouvir a língua falada no meio 

em que vive, e consegue compreender do seu jeito. Por volta de um ano e dez meses, as crianças 

já conseguem verbalizar os sinais e gestos que são transmitidos, através das respostas motoras 

simplificadas. 

Os resultados encontrados no presente estudo (TAB. 3) são semelhantes aos obtidos no 

estudo de Oliveira (2008). O autor afirma que a partir dos dois anos de idade, as crianças 

conseguem compreender e utilizar a linguagem verbal mais longa, pela formulação de frases. 

Com três anos ela inicia a formulação de perguntas, porém, o nível das perguntas e respostas 

depende do grau de desenvolvimento das crianças, pois nem sempre a criança irá interagir com 

os demais. 

Diante destas afirmativas foi possível perceber que os educadores apresentam 

conhecimento satisfatório sobre a aquisição e o desenvolvimento da linguagem (TAB. 3). 

 

Tabela 3 – Análise da proporção das categorias das variáveis relacionadas aos conhecimentos sobre aquisição e 

desenvolvimento da linguagem em educadores da educação infantil 

(continua) 

Variável e categorias Frequência Porcentagem p-valor 

Aos 6 ou 8 meses os bebês balbuciam alguns sons, este balbucio não influencia na preparação da linguagem 

falada 

Não 8 50,0% 
0,500 

Sim 8 50,0% 

Dos 9 ou 10 meses os bebês têm uma linguagem gestual combinada com sons, o que faz parte do 

desenvolvimento normal. Isso contribui para o aparecimento das primeiras palavras 

Sim 16 100,0% - 

De 1 a 2 anos as crianças apresentam aproximadamente 50 palavras em seu vocabulário 

Não 2 12,5% 
0,016* 

Sim 14 87,5% 
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Tabela 3 – Análise da proporção das categorias das variáveis relacionadas aos conhecimentos sobre aquisição e 

desenvolvimento da linguagem em educadores da educação infantil 

(continuação) 

Variável e categorias Frequência Porcentagem p-valor 

As crianças não compreendem a fala antes de serem capazes de falar   

Não 12 75,0% 
0,048* 

Sim 4 25,0% 

Aos 3 anos a fala é fluente, mais extensa, mais complexa e algumas crianças muitas vezes omitem partes de fala. 

De acordo com esta afirmativa podemos concluir que as crianças 

Conseguem comunicar bem o que 

desejam 
12 75,0% 

0,048* 
Não conseguem comunicar bem o que 

desejam 
4 25,0% 

Aos 3 ou 4 anos, as crianças são capazes de formar frases notavelmente complexas. Mais tarde, surgem as 

habilidades mais refinadas, como aprender a usar frases na voz passiva 

Não 3 18,75% 
0,027* 

Sim 13 81,25% 

A partir de 4 anos, as crianças devem apresentar fala fluente, utilizando frases com todos os elementos 

Não 6 37,5% 
0,174 

Sim 10 62,5% 

*p<0,05 -Teste de Igualdade de Duas Proporções 

Legenda: Ref=Categoria de maior proporção adaptada como referência para comparação 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Visualiza-se na TAB. 4 que com relação à questão do que deve ser feito quando se fala 

com a criança, houve maior proporção de educadores que afirmaram que deve-se procurar 

posições mais estratégicas como estar de frente para ela (93,8%), não se deve falar em seu lugar 

(75%), deve-se observar se a criança mantém contato de olhos (81,25%), não se deve solicitar 

sempre suas capacidades ou exigir acima do que ela pode responder para estimulá-la (87,5%), 

além de todos terem afirmado que não se deve nomear sistematicamente objetos e ações.  

Todos os educadores afirmaram que a estimulação por meio da leitura de história para 

as crianças é parte essencial do sucesso do desenvolvimento da linguagem escrita e oralidade. 

Houve maior proporção de educadores que afirmaram que os fatores uso de chupeta após os 2 

anos (75%), conversar pouco com a criança (87,5%), cantar (100%), contar histórias (93,8%), 

conversar com a criança (87,5%) e fazer perguntas para a criança (93,8%) interferem ou 

relacionam-se com os aspectos de estimulação de fala e linguagem. Não houve diferença na 

proporção das demais respostas.  
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 Tais dados (TAB. 4) corroboram os achados de Brasil (2009), que encontrou resultados 

semelhantes em sua amostra. O autor afirma que é importante a realização tanto de orientações, 

quanto o acompanhamento dos pais no que refere ao desenvolvimento da linguagem infantil, 

que pode ser realizado por meio de estímulos como os contos de histórias, músicas e 

brincadeiras. Tudo isso é considerado benéfico para o processo de aquisição da fala e o 

acréscimo das palavras do vocabulário infantil. 

Enfatiza-se também a importância do contato visual com a criança, que estimula a 

comunicação verbal e não-verbal, possibilitando que esta expresse de maneira natural as suas 

vontades, desejos e emoções, favorecendo também a interpretação das situações vivenciadas no 

próprio meio (OLIVEIRA, 2008). 

Por outro lado, o uso de chupetas contribui para o aparecimento e o agravamento da 

mordida aberta anterior, mordida cruzada, otites, atresia de maxilar e outras alterações que 

dificultam o funcionamento adequado da arcada dentária, fatores que são relacionados com a 

fala e linguagem (BRASIL, 2009).  

A importância do apoio dos familiares no cotidiano das crianças é fundamental para o 

processo do seu desenvolvimento. Esta afirmação corrobora os achados obtidas no estudo de 

Dessen e Pereira-Silva (2004). Os autores afirmaram que no âmbito familiar a criança encontra 

a segurança, o incentivo, afeto, respeito e o apoio para as limitações encontradas ao longo do 

seu desenvolvimento. Pode-se afirmar que o conhecimento dos educadores infantis sobre as 

questões abordadas acima está correto (TAB. 4). 

 

Tabela 4 – Análise da proporção das categorias das variáveis relacionadas aos conhecimentos sobre as atitudes 

que podem interferir no desenvolvimento de linguagem 

(continua) 

Variáveis e categorias Frequência Porcentagem p-valor 

Quando falamos com uma criança devemos procurar posições mais estratégicas como estar de frente para ela 

Não 1 6,3% 
0,001* 

Sim 15 93,8% 

Quando falamos com uma criança devemos falar em seu lugar  

Não 12 75,0% 
0,048* 

Sim 4 25,0% 

Quando falamos com uma criança devemos verificar se a criança interage com você 

Não 6 37,5% 
0,174 

Sim 10 62,5% 
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Tabela 4 – Análise da proporção das categorias das variáveis relacionadas aos conhecimentos sobre as atitudes 

que podem interferir no desenvolvimento de linguagem 

(continuação) 

Variáveis e categorias Frequência Porcentagem p-valor 

Quando falamos com uma criança devemos observar se a criança mantém contato de olhos 

Não 3 18,75% 
0,027* 

Sim 13 81,25% 

Quando falamos com uma criança devemos nomear sistematicamente objetos e ações 

Não 16 100,0% - 

Quando falamos com uma criança devemos solicitar sempre suas capacidades ou exigir acima do que ela pode 

responder para estimulá-la 

Não 14 87,5% 
0,016* 

Sim 2 12,5% 

A estimulação por meio da leitura de história para as crianças é parte essencial do sucesso do desenvolvimento 

da linguagem escrita e oralidade 

Sim 16 100,0% - 

Infecções de ouvido recorrentes interferem e/ou relacionam-se nos aspectos de estimulação de fala e linguagem 

Não 8 50,0% 
0,500 

Sim 8 50,0% 

Uso de chupeta após os 2 anos interfere e/ou relaciona-se nos aspectos de estimulação de fala e linguagem 

Não 4 25,0% 
0,048* 

Sim 12 75,0% 

Pais ausentes interferem e/ou relacionam-se nos aspectos de estimulação de fala e linguagem 

Não 9 56,25% 
0,197 

Sim 7 43,75% 

Conversar pouco com a criança interfere e/ou relaciona-se nos aspectos de estimulação de fala e linguagem 

Não 2 12,5% 
0,016* 

Sim 14 87,5% 

Cantar é um fator que interfere e/ou relaciona-se com os aspectos de estimulação de fala e linguagem 

Sim 16 100,0% - 

Contar histórias é um fator que interfere e/ou relaciona-se com os aspectos de estimulação de fala e linguagem 

Não 1 6,25% 
0,001* 

Sim 15 93,75% 

Conversar com as crianças é um fator que interfere e/ou relaciona-se com os aspectos de estimulação de fala e 

linguagem 

Não 2 12,5% 
0,016* 

Sim 14 87,5% 
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Tabela 4 – Análise da proporção das categorias das variáveis relacionadas aos conhecimentos sobre as atitudes 

que podem interferir no desenvolvimento de linguagem 

(continuação) 

Variáveis e categorias Frequência Porcentagem p-valor 

Fazer perguntas para as crianças é um fator que interfere e/ou relaciona-se com os aspectos de estimulação de 

fala e linguagem 

Não 1 6,25% 
0,001* 

Sim 15 93,75% 

*p<0,05 -Teste de Igualdade de Duas Proporções. 

Legenda: Ref=Categoria de maior proporção adaptada como referência para comparação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A TAB. 5 apresenta os dados referentes aos conhecimentos sobre a identificação de 

distúrbios relacionados à linguagem em educadores da educação infantil. Com relação aos atos 

da criança que levam a suspeita de surdez, os educadores afirmaram que dentre eles estão o fato 

da criança não mover a cabeça em direção ao barulho (93,75%) e a criança não ter interesse por 

barulho (87,5%), por outro lado, acredita não serem fatores suspeitos quando a criança tem 

choro descontrolado (81,25%), a criança acordar com barulhos intensos, a criança não rir, a 

criança adquirir fala e linguagem em comparação com os padrões esperados (93,75%), a criança 

não fazer acentuado uso de gesto (87,5%) e a criança não ter necessidade de aumentar o volume 

do rádio e da televisão (93,75%). Todos os educadores afirmaram que é importante ter um 

Fonoaudiólogo que auxilie a equipe da unidade de educação infantil. Para as demais questões 

não houve diferença na proporção das respostas dadas pelos educadores. Analisando os dados 

nota-se que os professores apresentaram conhecimento adequado.  

Quanto aos sinais que evidenciam o aparecimento de surdez, os resultados acima 

assemelham-se com os achados de Brasil (2006), que afirma que o choro descontrolado não é 

um sinal afirmativo da existência da surdez em crianças, pois o choro pode estar correlacionado 

com o início de alguma sintomatologia orgânica, principalmente com a dor, infecção ou 

aparecimento de uma patologia. Na suspeita de um caso de surdez, a criança começa a 

apresentar dificuldades no que se refere ao processo da linguagem e comunicação, e nem 

sempre a falta de atenção ou disciplina da criança é característica de surdez. 

As dificuldades quanto à precisão do diagnóstico são semelhantes com os resultados 

encontrados por Silva, Pereira e Zanolli (2012), os quais afirmaram que ainda existe uma série 

de dificuldades tanto pelos familiares, como pelos professores, diante da surdez nas crianças. 

Os autores relatam que isso ocorre porque elas podem ou não apresentar os seguintes sintomas 
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clínicos sugestivos de surdez, como: zumbido, dificuldade de concentração e irritabilidade. Isso 

porque na maioria das vezes, as crianças ainda não apresentam uma perda auditiva significante. 

Porém, mesmo uma perda discreta já dificulta o aprendizado e o desenvolvimento intelectual 

da criança. Sendo assim enfatiza-se a importância do conhecimento por parte dos educadores 

infantis sobre essa temática, visto que a surdez é uma das dificuldades que pode surgir no 

cenário educacional (TAB. 5). 

Silva, Pereira e Zanolli (2012) ressaltam também sobre a importância de uma avaliação 

fonoaudiológica quando há suspeita da perda da capacidade auditiva. Isso porque quanto mais 

rápido for o diagnóstico, maiores serão as chances de a criança desenvolver a linguagem por 

métodos alternativos existentes, como o de Libras, promovendo a inclusão destas na sociedade. 

 

Tabela 5 – Análise da proporção das categorias das variáveis relacionadas aos conhecimentos sobre a identificação 

de distúrbios relacionados à linguagem em educadores da educação infantil 

(continua) 

Variável e categorias Frequência Porcentagem p-valor 

Deve-se ter suspeita de surdez quando a criança não move a cabeça em direção ao barulho 

Não 1 6,25% 
0,001* 

Sim 15 93,75% 

Deve-se ter suspeita de surdez quando a criança tem choro descontrolado   

Não 13 81,25% 
0,027* 

Sim 3 18,75% 

Deve-se ter suspeita de surdez quando a criança acorda com barulhos intensos  

Não 16 100,0% - 

Deve-se ter suspeita de surdez quando a criança não tem interesse por barulho   

Não 2 12,5% 
0,016* 

Sim 14 87,5% 

Deve-se ter suspeita de surdez quando a criança não ri  

Não 16 100,0% - 

Deve-se ter suspeita de surdez quando a criança adquire fala e linguagem em comparação com os padrões 

esperados 

Não 15 93,75% 
0,001* 

Sim 1 6,25% 

Deve-se ter suspeita de surdez quando a criança não faz acentuado uso de gesto  

Não 14 87,5% 
0,016* 

Sim 2 12,5% 
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Tabela 5 – Análise da proporção das categorias das variáveis relacionadas aos conhecimentos sobre a identificação 

de distúrbios relacionados à linguagem em educadores da educação infantil 

(continuação) 

Variável e categorias Frequência Porcentagem p-valor 

Deve-se ter suspeita de surdez quando a criança apresenta / demonstra desatenção 

Não 9 56,25% 
0,197 

Sim 7 43,75% 

Deve-se ter suspeita de surdez quando a criança não tem necessidade de aumentar o volume do rádio e da 

televisão 

Não 15 93,75% 
0,001* 

Sim 1 6,25% 

Crianças com idade entre dois anos e meio e cinco anos podem apresentar disfluência (gagueira) na fala. Isso 

pode ser entendido como uma patologia 

Não 6 37,5% 
0,174 

Sim 10 62,5% 

Para uma criança reconhecer e compreender a fala ela não precisa ser capaz de  

Brincar com funcionalidade 6 37,5% Ref. 

Detectar, discriminar e localizar sons 5 31,25% 0,420 

Memorizar e integrar as experiências 

auditivas 
2 12,5% 0,265 

Prestar atenção 3 18,75% 0,300 

É importante ter um Fonoaudiólogo que auxilie a equipe da unidade de educação infantil 

Sim 16 100,0% - 

*p<0,05 -Teste de Igualdade de Duas Proporções. 

Legenda: Ref=Categoria de maior proporção adaptada como referência para comparação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na TAB. 6 observa-se que não houve diferença na proporção das categorias de resposta 

dos educadores da educação infantil para as questões relacionadas aos conhecimentos sobre 

quando encaminhar os alunos ao tratamento fonoaudiológico fora das dependências da creche.  

Os modelos da comunicação oferecidos pelo ambiente em que a criança se encontra são 

decisivos para o início do processo de formação da linguagem no que tange as primeiras 

palavras, principalmente pela troca das palavras e acréscimo das demais. Sendo assim, os 

estímulos são essenciais para as crianças no que tangem ao processo da fala (SCOPEL; 

SOUZA; LEMOS, 2012). 

Ressalta-se a importância da educação continuada para os educadores infantis, para 

estes adquirirem um vasto conhecimento e serem capacitados para o exercício das suas funções, 

em razão das crianças serem dotadas de padrões de vida, cultura e características psicológicas 
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distintas, principalmente quando for necessário o encaminhamento para uma avaliação 

fonoaudiológica (BRASIL, 2009). 

O fonoaudiólogo é o profissional capacitado para lidar com as dificuldades presentes no 

processo da fala, pois este é dotado de conhecimento técnico-científico para implementar as 

ações inerentes com relação aos déficits existentes nas crianças com dificuldade na linguagem 

(CFFa, 2014).  

Os resultados do presente estudo (TAB. 6) assemelham com os encontrados no estudo 

de Scopel, Souza e Lemos (2012). Os autores estudaram a importância da atuação do 

fonoaudiólogo no cenário educacional, e afirmaram que, diante das principais dificuldades 

inerentes ao processo da fala e da linguagem, são necessários fonoaudiólogos para auxiliar os 

educadores infantis diante dos casos clínicos vivenciados no cotidiano escolar. 

 

Tabela 6 – Análise da proporção das categorias das variáveis relacionadas aos conhecimentos sobre quando 

encaminhar os alunos ao tratamento fonoaudiológico fora das dependências da creche em educadores da educação 

infantil 

(continua) 

Variável e categorias Frequência Porcentagem p-valor 

Até que idade é normal a criança não falar     

1 ano 1 6,25% 0,062 

2 anos 11 68,75% Ref. 

3 anos 4 25,0% 0,076 

Falar errado (trocar T-D; S-Z; R-L; K-G) é normal até 

3 anos 3 18,75% 0,237 

5 anos 6 37,5% 0,401 

7 anos 7 43,75% Ref. 

Você já encaminhou algum aluno para acompanhamento fonoaudiológico  

Não 11 68,8% 
0,088 

Sim 5 31,3% 

Quando seus alunos têm alteração de fala, o encaminhamento é realizado para qual profissional 

 Fonoaudiólogo 10 62,5% 
0,174 

Pediatra 6 37,5% 

*p<0,05 -Teste de Igualdade de Duas Proporções. 

Legenda: Ref=Categoria de maior proporção adaptada como referência para comparação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os dados da TAB. 7 foram estatisticamente significativos, e apontam que a maioria dos 

educadores afirmou que seus alunos não necessitam de acompanhamento fonoaudiológico 

(81,25%). Porém, os educadores necessitam de orientação fonoaudiológica. 

Reafirma-se a importância da realização das ações centradas na promoção e prevenção 

da saúde no cenário educacional, objetivando-se a obtenção do conhecimento por parte das 

educadoras sobre a aquisição e o desenvolvimento da linguagem. Tal conhecimento pode 

auxiliá-las diante das dificuldades relacionadas ao processo da fala e da linguagem infantil 

(MENDONÇA; LEMOS, 2011). 

A necessidade de falar mais da atuação da Fonoaudiologia nesse âmbito com os 

professores da educação infantil (TAB. 7), assemelha-se aos resultados obtidos por Mendonça 

e Lemos (2011). Os autores afirmaram que diante da dificuldade dos alunos no processo da fala 

é fundamental uma avaliação fonoaudiológica para expor as principais ações e causas. Porém, 

para que os professores saibam quando encaminhar, e quais alunos encaminhar, eles precisam 

de clareza acerca do assunto, fato contrário aos achados do presente estudo que apontam 

carência de orientações fonoaudiológicas sobre linguagem aos professores analisados no 

presente estudo (TAB. 7). 

 

Tabela 7 – Análise da proporção das categorias das variáveis relacionadas aos conhecimentos sobre a necessidade 

de atuação fonoaudiológica de educadores da educação infantil 

Variável e categorias Frequência Porcentagem p-valor 

Seus alunos necessitam de acompanhamento fonoaudiológico   

Não 13 81,25% 
0,027* 

Sim 3 18,75% 

Você necessita de orientações de um Fonoaudiólogo 

Não 4 25,0% 
0,048* 

Sim 12 75,0% 

*p<0,05 -Teste de Igualdade de Duas Proporções 

Legenda: Ref=Categoria de maior proporção adaptada como referência para comparação 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.4 CONCLUSÃO 

 

Com o presente estudo foi possível concluir que os professores da educação infantil 

demonstraram ter conhecimentos sobre o desenvolvimento da linguagem, sendo capazes de 
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perceber os aspectos apresentados pelas crianças em cada fase, em condições normais de 

desenvolvimento. 

Quanto ao conhecimento dos educadores da educação infantil em relação à aquisição e 

o desenvolvimento da linguagem, pode-se afirmar que eles apresentaram um conhecimento 

satisfatório sobre a temática.  

Com relação à identificação de distúrbios relacionados à linguagem, percebe-se uma 

certa dificuldade por parte dos educadores quanto ao reconhecimento preciso destas alterações, 

assim como do encaminhamento para uma avaliação com o fonoaudiólogo. Embora, a maioria 

dos seus alunos não necessitam de acompanhamento de um fonoaudiólogo, todos os professores 

necessitam de orientação deste profissional. 

Sendo assim, reafirma-se a necessidade da importância da realização das atividades de 

educação continuada por partes dos educadores infantis, como também da atuação do 

fonoaudiólogo no âmbito educacional, visando as ações de promoção da saúde e prevenção da 

doença. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Partindo do princípio de que o professor da educação infantil tem grande importância 

no processo de ensino, que sua postura pode auxiliar no desenvolvimento de linguagem e que 

suas atitudes corretas quanto ás identificações de distúrbios de linguagem podem ser cruciais 

para a trajetória escolar de seus alunos, nota-se a relevância dos achados do presente estudo. 

Porém, eles desconhecem a parte das alterações do desenvolvimento, o que pode comprometer 

o reconhecimento dos casos que devem ser encaminhados para o fonoaudiólogo. 

Com esse estudo foi possível concluir que os professores têm conhecimento adequado 

quanto as fases de desenvolvimento da linguagem, e reconhecem a necessidade da atuação e 

orientação da fonoaudiologia nessa área. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Com o presente estudo foi possível concluir que os professores da educação infantil 

demostraram ter conhecimento sobre o desenvolvimento da linguagem, e capacidade de perceber 

aspectos relevantes em cada fase do desenvolvimento. Embora a maioria dos seus alunos não necessitam 

de acompanhamento de um fonoaudiólogo, todos os professores necessitam de orientação deste 

profissional. 

Através desse projeto foi possível observar a necessidade de pesquisas que avaliam os 

educadores, enquanto também a necessidade de projetos que incluam o fonoaudiólogo atuando em 

conjunto nas instituições e centros municipais de educação infantil. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO GERAL  

 

 

Formulário adaptado para coleta de dados 

 

 

Idade:________Sexo:__________________ Nível de escolaridade:________________ 

Curso realizado: ______________________ Tempo de formado:__________________ 

Tempo que leciona:____________________ Idade média dos alunos: ______________ 

 

1. Aos 6 ou 8 meses os bebês balbuciam alguns sons, este balbucio não influencia na 

preparação da linguagem falada.  

( ) sim ( ) não 

2. Dos 9 ou 10 meses os bebês têm uma linguagem gestual combinada com sons, o que faz 

parte do desenvolvimento normal. Isso contribui para o aparecimento das primeiras palavras? 

( ) sim ( ) não 

3. De 1 a 2 anos as crianças apresentam aproximadamente 50 palavras em seu vocabulário? 

( ) sim ( ) não 

4. As crianças não compreendem a fala antes de serem capazes de falar? 

( ) sim ( ) não 

5. Aos 3 anos a fala é fluente, mais extensa, mais complexa e algumas crianças muitas 

vezes omitem partes de fala. De acordo com esta afirmativa podemos concluir que as crianças: 

( ) conseguem comunicar bem o que desejam 

( ) não conseguem comunicar bem o que desejam 

( ) nesta idade ainda não têm intenção comunicativa 

6. Deve-se ter suspeita de surdez quando: Marque as alternativas corretas. 

( ) não move a cabeça em direção ao barulho 

( ) tem choro descontrolado 

( ) acorda com barulhos intensos 
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( ) não tem interesse por barulho 

( ) não ri 

( ) adquire fala e linguagem em comparação com os padrões esperados 

( ) não faz acentuado uso de gesto 

( ) apresenta / demonstra desatenção 

( ) não tem necessidade de aumentar o volume do rádio e da televisão 

7. Aos 3 ou 4 anos, as crianças são capazes de formar frases notavelmente complexas. Mais 

tarde, surgem as habilidades mais refinadas, como aprender a usar frases na voz passiva. 

( ) sim ( ) não 

8. Crianças com idade entre dois anos e meio e cinco anos podem apresentar disfluência 

(gagueira) na fala. Isso pode ser entendido como uma patologia? 

( ) sim        ( ) não 

9. A partir de 4 anos, as crianças devem apresentar fala fluente, utilizando frases com todos 

os elementos. 

( ) sim 

( ) não 

10. Para uma criança reconhecer e compreender a fala ela não precisa ser capaz de: 

( ) prestar atenção 

( ) detectar, discriminar e localizar sons 

( ) memorizar e integrar as experiências auditivas 

( ) brincar com funcionalidade 

11. Quando falamos com uma criança devemos: 

(    ) procurar posições mais estratégicas como estar de frente para ela 

(    )  falar em seu lugar 

(    )  verificar se a criança interage com você 

(    )  observar se a criança mantém contato de olhos 

(    )  nomear sistematicamente objetos e ações 

(    )  solicitar sempre suas capacidades ou exigir acima do que ela pode responder para estimulá-

la 

12. A estimulação por meio da leitura de história para as crianças é parte essencial do sucesso 

do desenvolvimento da linguagem escrita e oralidade. 

( ) sim  ( ) não 
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13. É importante ter um Fonoaudiólogo que auxilie a equipe da unidade de educação 

infantil? 

( ) sim ( ) não 

14. Até que idade é normal a criança não falar? 

(   ) 1 ano         (   ) 2 anos           (    ) 3 anos 

15. Falar errado (trocar T-D; S-Z; R-L; K-G) é normal até: 

(    ) 3 anos           (   )  5 anos            (    )7 anos 

16. Marque o que você conhece como fatores que interferem e/ou relacionam-se nos 

aspectos de estimulação de fala e linguagem.  

(   )Infecções de ouvido recorrentes  

(   )Uso de chupeta após os 2 anos  

(   )Pais ausentes  

(   )Conversar pouco com a criança  

17. Marque o que você conhece como fatores que interferem e/ou relacionam-se nos 

aspectos de estimulação de fala e linguagem.  

(   )cantar 

(   )contar histórias 

(   )conversa, com as crianças 

(   )fazer perguntas para as crianças 

18. Você já encaminhou algum aluno para acompanhamento fonoaudiológico?  

(   ) sim         (    )não 

19. Quando seus alunos têm alteração de fala, o encaminhamento é realizado para qual 

profissional? 

(    ) Fonoaudiólogo            (    )Pediatra         (   )Psicólogo  

20. Seus alunos necessitam de acompanhamento fonoaudiológico?  

(    )sim        (   )não   

21. Você necessita de orientações de um Fonoaudiólogo?  

(    )sim        (   )não  
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ANEXO A - APROVAÇÃO DO COMITÊ CIENTÍFICO DE INICIAÇÃO À PESQUISA 

DO UNICERP 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPANTES MAIORES DE 18 

ANOS 

Eu, Fabrine Rodrigues Silva , estudante do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário do Cerrado 

Patrocínio, convido-o(a) a participar de pesquisa sobre “O conhecimento dos professores em relação à aquisição 

linguagem e as dificuldades encontrados nesse período” , que tem como objetivo verificar o conhecimento dos 

educadores da educação infantil em relação ao desenvolvimento e aquisição da linguagem e à  identificação de 

distúrbios relacionados à linguagem e quando encaminhar os alunos ao tratamento fonoaudiológico fora das 

dependências do Centro Municipal de Educação Infantil. 

A sua participação é voluntária, sendo sua colaboração muito importante para o andamento da pesquisa, 

que consiste em preencher um questionário contendo questões sobre a aquisição e o desenvolvimento da linguagem 

em diferentes aspectos. 

Serão assegurados a você o anonimato, o sigilo das informações, a privacidade e todas as condições que 

lhe garantam a proteção à dignidade constitucionalmente assegurada. A utilização dos resultados da pesquisa será 

exclusiva para fins técnico-científicos. Os riscos na participação serão minimizados mediante a atuação do 

pesquisador pela atenção e zelo no desenvolvimento dos trabalhos em assegurar ambiente seguro, confortável e de 

privacidade, evitando desconforto e constrangimento. Por outro lado, se você concordar em participar na pesquisa 

estará contribuindo para o desenvolvimento da ciência nesta área. Os resultados da pesquisa serão analisados e 

publicados, mas sua identidade será assegurada e mantida em absoluto sigilo. Caso concorde em participar, em 

qualquer momento você poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa, bem 

como desistir dela e não permitir a utilização de seus dados, sem prejuízo para você. Você não terá nenhum tipo 

de despesa e não receberá nenhuma gratificação pela participação na pesquisa. 

Consentimento: 

 Declaro ter recebido de Fabrine Rodrigues Silva, estudante do curso de Fonoaudiologia do Centro 

Universitário do Cerrado Patrocínio, as orientações sobre a finalidade e objetivos da pesquisa, bem como sobre a 

utilização das informações que forneci somente para fins científicos, sendo que meu nome será mantido em sigilo. 

Aceito participar da pesquisa por meio da realização de preenchimento de um questionário, bem como permito a 

utilização dos dados originados da mesma. Estou ciente de que poderei ser exposto(a) a riscos de constrangimentos 

associados ao meio aceite do convite, e que poderei, a qualquer momento, interromper a minha participação, sem 

nenhum prejuízo pessoal. Fui informado(a) que não terei nenhum tipo de despesa nem receberei nenhum 

pagamento ou gratificação pela minha participação. Declaro que minhas dúvidas foram esclarecidas 

suficientemente e concordo em participar voluntariamente das atividades da pesquisa.  

Assinatura do(a) participante(a): ____________________________________________________ 

Data: _____/_____/_____. 

 

  

  

 

Pesquisadora: Fabrine Rodrigues Silva 

Rua Colômbia 357 Nações , Serra do Salitre. 

Assinatura:______________________________________________ 

Data:_____/_____/_______ 

 

Orientadora: Profª Clenda Michele Batista . 

Assinatura:______________________________________________ Data:_____/_____/_______ 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do UNICERP: Fone: (34) 3839-3737 ou 0800-942-3737 

Av. Liria Terezinha Lassi Capuano, 466, Campus Universitário - Patrocínio – MG, CEP: 38747-792 

 

Impressão de polegar 

caso não assine 


