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RESUMO 

O presente trabalho visa compreender a importância da linguagem no processo de 

desenvolvimento do aluno com deficiência, busca identificar os fatores que 

contribuem para facilitar os desafios encontrados pelos pais e professores. 

Encontrar meios facilitadores tais como: recursos e ambientes adequados para 

melhor compreensão, onde pais e professores possam ajudar seus pequenos a 

desenvolver a linguagem de uma forma natural criativa e significativa. 
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 Introdução 

A linguagem é um mecanismo essencial no desenvolvimento de uma 

criança, seja ela dita normal ou com deficiência. A linguagem é a ponte que 

podemos utilizar para estimular uma criança no seu desenvolvimento cognitivo ou 

social. 

A linguagem desempenha um papel importante na formação do 

pensamento e cabe aos pais a encorajar seus filhos desde da gestação até o 

desenvolvimento da comunicação. É importante ressaltar que a linguagem é uma 

das condições de socialização de nossa existência, e que deve ser priorizada 

desde dos primeiros meses de vida da criança. 

 Segundo Piaget (1942), há uma estreita ligação entre linguagem e o 

pensamento, que a precede. A formação do pensamento em termos de 

representação conceitual caminha paralelamente ao desenvolvimento da 

linguagem. E ambos aos processos estão vinculados a uma função geral, que é a 

semiótica ou simbólica. 

A educação Infantil oferece oportunidades únicas para esse 

desenvolvimento, educadores devem reconhecer que as habilidades das crianças 

não refletem apenas nas suas capacidades cognitivas, mas também nas 

oportunidades de ouvir e usar a linguagem em todos os lugares. 

A linguagem é composta pela (fala, leitura, escrita) um ambiente agradável 

tranquilo garante a estimulação e oferece oportunidades significativas para a 

aprendizagem. Mesmo os pequeninos sem linguagem verbal, conseguem se 

comunicar quando são instigados, por exemplos: gestos, sorrisos, palmas e sons.  

Enfim, pais e educadores, falem com seus pequenos estimulem 

cognitivamente, observando suas capacidades e inteligências deixem eles se 

manifestarem, parem para ouvi-los, pois, a linguagem vai além da oralidade.  

Desenvolver a comunicação oral dos alunos com deficiências por meios da 

exposição de ideias, promover o conhecimento da escrita e trocar experiências 
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com a grafia das palavras, respeitar limitações e compartilhar experiências são 

desafios tanto para os pais como para os professores. 

Para Piaget, a utilização correta da linguagem depende do desenvolvimento 

da inteligência da criança, portanto, temos que estimular a expressão emocional, 

corporal e social da criança para favorecer o desenvolvimento de sua inteligência, 

por meio de sua exploração e manipulação de objetos. 

               

ESTIMULAÇÃO PRECOCE 

No caso de uma criança com deficiência, ou uma que apresenta atraso na 

linguagem por outros motivos, e seus pais demoram para procurar ajuda, e 

quando procuram muita das vezes é a pessoa errada, que não sabe orientar de 

maneira correta, isso acaba prejudicando ainda mais o desenvolvimento dessa 

criança. Pois ao chegar na escola, sem nenhum diagnóstico, a criança primeiro vai 

passar por um período de observações, onde o professor ficará atento as 

dificuldades para depois, tentar ajudar essa criança da melhor forma possível. 

Se a família é atenta e logo percebe esse atraso na comunicação, e 

procura o profissional adequado, no caso o fonoaudiólogo para melhor orientar e 

ajudar, este poderá conduzir meios facilitadores, que vão amenizar o problema, 

para não prejudicar tanto a vida dessa criança. É importante deixar bem claro que 

depois da família o professor é a pessoa mais próxima, que pode estar 

identificando o atraso na linguagem de uma criança. 

Quanto mais cedo a percepção do atraso, melhor será o desenvolvimento, 

pois a estimulação precoce influência de maneira significativa no desenvolvimento 

do processo ensino aprendizagem. Também é importante a aceitação dos pais, 

pois muitos preferem achar normal esse atraso do que procurar ajuda e isso só 

prejudica ainda mais o desenvolvimento na comunicação. 

Como professora do AEE, já atendi casos que a criança com dificuldade ou 

atraso na fala, já sofreu BULLYING pelos colegas, pelo o simples fato de 
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pronunciar palavras erradas, isso gerou um bloqueio e o aluno deixou de falar na 

sala de aula. Por isso a Importância de descobrir e ajudar essa criança mais 

rápido possível, para evitar problemas mais graves no futuro. 

Ao longo dos anos venho observando, cada particularidade dos meus 

alunos que tem ou apresentam dificuldades na comunicação, por ser professora 

da sala de recursos multifuncionais estou todos os dias lidando com essa 

situação. É importante ressaltar que, em alguns casos a criança ainda não 

desenvolveu a linguagem por falta de estímulo da família, que no momento acha 

normal e que, com o tempo ela vai desenvolver a comunicação. Já ouvi casos em 

que a mãe fala “agora ele vai desenvolver a fala, pois está na escola, vai ver os 

coleguinhas falando e vai falar também. ” Como se fosse simples assim. 

E por ser tão frequente e comum esse tipo de situação cabe ao professor 

ficar atento nas observações. Quando chegar um aluno que apresenta 

dificuldades na comunicação, o professor deve buscar informações sobre o 

histórico dessa criança de uma forma mais aprofundada, se ela foi planejada, se a 

mãe fez uso de bebidas alcoólica, drogas ou fumou durante a gestação, se o parto 

foi tranquilo sem nenhuma complicação, etc. 

É comum também as crianças que tem frequentes dores de garganta, febre 

ou outros tipos de doenças, apresentarem atraso na linguagem. Pois a criança 

com 2 anos de idade já possui um vocabulário com 50 palavras que representam 

o ambiente que essa criança vive.  

Para Vygostsky (2003a 2003b) há uma relação recíproca, inicialmente 

independente, e articulada entre a linguagem e o pensamento. Ele também 

evidencia a função básica que possuí a comunicação na evolução do 

desenvolvimento e do funcionamento das atividades mentais superiores. 

Os seres humanos, sendo essencialmente seres sociais, precisam 

estabelecer meios para se relacionar nos grupos, e estes meios são originados e 

desenvolvidos por intermédio da linguagem e da comunicação, pois através 

destas a humanidade transmite sua cultura, aperfeiçoa suas técnicas e aprendem 
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e repassam seus conhecimentos e suas histórias. 

      [...] ‘pilares’ básicos do pensamento de Vygotsky: 
- As funções psicológicas têm um suporte biológico pois são 

produtos da atividade cerebral; 
- O funcionamento psicológico fundamenta- se nas relações sociais 

entre indivíduo e o mundo exterior, as quais desenvolvem-se num 
processo histórico; 

- Relação homem / mundo é uma relação mediada por sistemas 
simbólicos [sic] 

    (Oliveira,1994, p, 23). 
 

Esse tripé forma a base do pensamento vigotskiano e de sua compreensão 

sobre o processo de aprender. Ao afirmar o suporte biológico das funções 

psicológicas, Vygotstky (2001,2003a, 2003b) apresenta o cérebro como um 

sistema aberto a mudanças e dinâmico que é reconstruído a partir das redes de 

significados tecidos ao longo da história da espécie humana e do desenvolvimento 

individual simultaneamente. 

Essa citação reafirma o que vivenciamos nas escolas, que o processo de 

desenvolvimento da linguagem pode ser desenvolvido a partir do momento que o 

aluno recebe o suporte adequado, é trabalhado diferenciado com ele, onde o 

professor cria situações e promovem atividades voltadas a sua realidade, nas 

quais essas habilidades passam a serem incentivadas por meios da participação 

da criança. 

Isso pode acontecer através de discussões, poesias, conversas, leituras de 

historinhas, músicas, teatros, fantoches, exposições e muitos outros meios, que 

possibilitam que a criança interaja e comece a participar do grupo.  

É importante dizer, que um ambiente rico em atividades expressivas, 

podem contribuir e incentivar de forma significativa o desenvolvimento da 

linguagem. 

Na sala de recursos, deparamos com as duas situações, alunos 

estimulados e não estimulados pela família, e os resultados são visíveis, e cabe a 

nós professores, chamar essa família, orientar e mostrar a importância da 
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estimulação, quando é feita de maneira correta, no tempo certo para que aconteça 

o desenvolvimento cognitivo da criança. 

Existem casos específicos no atraso da linguagem, que são muito 

importantes que sejam discutidos e priorizados na sala de recursos. Como dos 

alunos com TEA, Síndrome de Down e Paralisia Cerebral ou outros casos de 

deficiência que podem afetar a comunicação diretamente.  

O trabalho realizado com esses alunos se torna desafiador tanto para a 

família como para o professor, pois cada um tem um jeito específico de aprender, 

de serem estimulados, existe o tempo de amadurecer e de adquirir o aprendizado. 

É um trabalho de formiguinha, mas se feito de maneira correta, com proposta 

significativa os resultados serão visíveis. 

 

 

Resultados obtidos durante a intervenção pedagógica 

Realizei uma intervenção pedagógica com um aluno autista, onde coloquei 

em prática algumas propostas de atividades que são fundamentais para o 

desenvolvimento da comunicação da criança autista. 

Alunos com TEA estão cada vez mais frequentes em nosso ambiente 

escolar, e sabemos que cada um é diferente do outro, que exigem um olhar 

específico uma maneira diferenciada de ser trabalhada, para obter resultado de 

aprendizagem e principalmente desenvolvimento na comunicação. É um desafio 

diário, em priorizar rotina, preparar atividades que surge efeito, tornar o processo 

de ensino divertido, adicionando elementos de interesse da criança, como 

músicas, jogos diversos, conto de histórias, caixas surpresas e outros, despertar e 

estimular a curiosidade, sempre elogiando e parabenizando a criança pelas 

tarefas cumpridas. 

Para compreender como você pode estimular a fala de uma criança autista 
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é necessário entender melhor suas dificuldades e suas habilidades e fazer uma 

ligação entre uma e outra. 

A comunicação é uma das principais limitações apresentadas pela criança 

autista. E é um dos primeiros sinais identificados pelos pais, é o começo de um 

longo trabalho, com estímulos e recursos adequados, e se a criança for 

estimulada desde dos primeiros anos de vida o seu desenvolvimento com certeza 

será mais rápido.  

O desenvolvimento da linguagem é muito importante para qualquer pessoa, 

por isso é necessário estimular e promover a comunicação, para garantir mais 

independência, para que a criança consiga pedir o que precisa e que seus pedidos 

sejam atendidos.  

A intervenção foi realizada com uma criança autista de 9 anos, estimulada e 

muito assistida pela família desde pequena, possui várias habilidades, é 

apaixonada por letras e números, tem uma facilidade de aprender rápido, segue 

uma rotina diária tanto na escola como em casa, é instigada e orientada a 

desenvolver suas tarefas, com responsabilidade e compromisso. 

A criança já adquiriu várias habilidades como: ler e escrever sem muito 

auxílio, interpretar texto, tem uma facilidade muito grande com a matemática, é 

independente na rotina do cotidiano como: vestir, alimentar e cuidar da higiene 

pessoal sem auxílio, também ajuda nas tarefas da casa. Isso só está sendo 

possível porque desde de pequeno essas habilidades estão sendo trabalhadas.  

Mas ela ainda não desenvolveu, a capacidade de expressar, de comunicar 

com o outro, pedir algo, encontra-se na fase da repetição. E isso deixa a família 

muito angustiada. 

Existem algumas estratégias facilitadoras para estimular a fala de uma 

criança autista como: usar atividades simples do dia a dia, usar frases curtas e 

objetivas, usar uma linguagem receptiva e expressiva, tornar o processo de ensino 

prazeroso, divertido, algo que ela goste e queira fazer novamente, propor somente 



8 

 

tarefas que ela possa cumprir, algo que tenha significado para ela.  

Pensando em tudo isso realizei uma brincadeira que exigia comandos, e 

uma entrevista onde a criança tinha que falar a resposta, foi algo combinado com 

a mãe. Isso ocorreu em dias diferentes, pedir a mãe que primeiro explicasse a ele 

que a professora iria fazer uma chamada de vídeo, e iria propor algumas tarefas 

para ele realizar, isso é fundamental no trabalho com autista, explicar com 

antecedência o que ele vai fazer. 

Como ele gosta muito de assistir TV, ver as pessoas serem entrevistadas, 

apostei nessa atividade de entrevista, foi oferecido a ele algo que parecia um 

microfone e com ajuda da mãe eu ia fazendo as perguntas, a mãe intervia quando 

era necessário, e ele foi respondendo de forma simples e objetiva. Perguntei algo 

simples como: Qual é o seu nome? Sua idade? O que comeu no almoço? Qual 

era o dia da semana, mês e ano? No final cantou uma música com a ajuda da 

mãe, sua voz ainda é bem baixa, mas acredito que o desenvolvimento da 

comunicação já está acontecendo. Sempre envio áudio para ele, perguntando o 

que fez durante o dia, e se consegue citar as tarefas que ele realizou. 

A brincadeira era algo simples mas tornou-se tão importante e deixou todos 

surpresos, pois foi a primeira vez que ele conseguiu dar os comandos de uma 

brincadeira. 

A mãe sempre relatava que ele só brincava quando ela ou outra pessoa 

dava os comandos e isso já estava sendo trabalhado há muito tempo com ele e os 

resultados não surgiam. E foi exatamente nesta brincadeira simples, que 

aconteceu o tão esperado momento. 

Um jogo de cores, onde você coloca várias tampinhas de cores deferentes 

espalhadas na mesa ou no chão, dê a criança um copo e você vai falando as 

cores das tampinhas e a criança coloca o copo na cor sugerida.  Então primeiro a 

mãe deu os comandos, depois o irmão e em seguida ele, que conseguiu fazer 

com muita habilidade e atenção, na hora faltou palavras pois a emoção falou mais 

forte, mas foi a primeira vez depois de tantas tentativas, que essa interação 
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aconteceu. Mas aconteceu! 

Qualquer aprendizagem de criança com autismo, exige disponibilidade, 

comprometimento da família dos professores, e de toda a equipe de profissionais 

que estão envolvidos nesse processo. É importante nunca forçar a criança a falar, 

tem que deixar acontecer naturalmente ser confiante, estimular com proposta de 

atividades com significados, isso é essencial no desenvolvimento de suas 

habilidades. 

O professor especializado será aquele que trabalha objetivando dar ao 

aluno com deficiência aquilo que é específico à sua necessidade educacional e 

que o auxiliará a romper as barreiras que o impedem de estar, de interagir, de 

participar, de acessar espaços, relações e conhecimentos. Assim diz Maria Tereza 

Eglér Mantoan. Assim, as salas de recursos multifuncionais são espaços da 

escola onde se realiza o atendimento educacional especializado para os alunos 

com necessidades educacionais especiais, por meio de desenvolvimento de 

estratégias de aprendizagem centrada em um novo fazer pedagógico que 

favoreça a construção de conhecimento pelos alunos, subsidiando-os para que 

desenvolvam o currículo e participem da vida escolar. (MEC,2006) 
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Conclusão 

 

Pensando na proposta de trabalho que é direcionada ao professor da sala 

de recursos e qual é o objetivo da linha de trabalho nela realizada, deixo aqui um 

pouco das minhas experiências e dicas de como devemos trabalhar o 

desenvolvimento da linguagem e comunicação da criança com TEA. 

Procurar lugares livre de ruídos, para que ela preste atenção na sua fala, 

utilizar frases curtas e objetivas, evitar repetições, falar de um jeito onde a criança 

possa perceber todas as letras pronunciadas, falar baixo com tranquilidade, nunca 

force a criança a falar, dê a ela um motivo para comunicar, dê tempo para ela te 

dar a resposta, ofereça algo do seu interesse, você pode falar, sorrir de forma 

lúdica, pular, brincar, incentivar a criança a participar, oferecer diversos jogos, 

desafiar a criança, criar rotina, elogiar sempre que cumprir suas tarefas. 

Proponha atividades que ela consiga realizar que tenha significado para 

ela, pois o mundo das pessoas com autismo é uma caixinha de surpresa, onde 

podemos surpreender e sermos surpreendidos, o respeito, o amor e a dedicação 

são ingredientes fundamentais no processo de ensino aprendizagem da criança. 
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