
1 
 

DESENVOLVIMENTO LINGUÍSTICO E MEDIAÇÃO DO EDUCADOR 

 

 

Daniele Gonçalves Alcântara Moura – CMEI Santa Luzia  
 Professora do Atendimento Educacional Especializado 

 
 

 

 

 

 

RESUMO 

Esse tema propõe entender a relação íntima sobre a importância da 

linguagem seus componentes no processo educativo não deixando de lado 

nenhuma das etapas do aprendizado infantil. Pois a importância da linguagem 

está justamente ligada ao processo educativo, na mediação do educador. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste artigo é discutir a importância da mediação nas atividades 

educativas, necessárias para promover o desenvolvimento linguístico. Segundo 

Oliveira (1999, p. 42), “é a necessidade de comunicação que impulsiona, 

inicialmente, o desenvolvimento da linguagem. Desde os primórdios, a 

comunicação é essencial para o ser humano. O homem buscou se comunicar de 

diversas maneiras para interagir com o ambiente e suprir suas necessidades. A 

comunicação se estabelece de várias formas, como por meio de gestos, cores, 

símbolos e sinais. Portanto, não ocorre apenas por palavras faladas ou escritas. 

Há uma convenção entre as partes para que ela ocorra. Compreender a 

comunicação humana é saber que a aquisição da linguagem tem vários níveis. 

Nos primeiros anos de vida a criança apresenta a fase pré-verbal no 

desenvolvimento do pensamento e uma fase pré-intelectual no desenvolvimento 

da linguagem. 

 

PROCESSO DE INTERVENÇÃO 

A linguagem é a habilidade de compreender e criar conceitos mentais de 

tudo o que é aprendido, por exemplo: ao ser apresentada várias vezes à uma 

‘’bola’’, quando for solicitada à criança que pegue a bola, ela saberá que o termo 

‘’bola’’ refere-se a um brinquedo redondo, colorido e que pula, graças as suas 

experiências prévias.  Nesse cenário o professor desempenha um papel 

primordial, pois ele é encarregado de fazer com que o aluno obtenha um bom 

aprendizado no seu desenvolvimento linguístico, como a língua falada, a língua 

escrita e a concepção de leitura etc. Nesse sentido, a formação profissional dos 

educadores deve estar sempre em evidencia para suprir tais demandas. 

Para ensinar, o professor precisa ter vários conhecimentos e 

competências que vão dar suporte para planejar sua ação, justificar suas 

decisões, responder as problemáticas advindas da sala de aula e perceber os 

resultados alcançados sobre a aprendizagem do aluno através da sua atuação 

profissional. (PESSOA E SEBBA,2006) ”tem apontado a importância da reflexão 

no processo de desenvolvimento profissional dos professores. O movimento da 
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pratica reflexiva que envolve o reconhecimento de que os professores podem 

ser ativos no seu próprio processo de formação”. 

O professor é encarregado de orientar o aluno no seu processo da 

aquisição da linguagem, diante disso cabe ao adulto no papel de professor 

orientar a criança para que possam ter acesso aos conceitos sistematizados, 

procurando induzir nela formas de raciocínio e significados. A criança no papel 

de aluno precisa realizar as atividades propostas, seguindo as indicações e 

aplicações dadas.  O que a criança necessita, aponta Vygotsky, “é de 

oportunidades para adquirir novos conceitos e palavras na dinâmica das 

interações verbais, mediadas pelo professor. ” (APUD VYGOTSKY,1987). 

 Portanto é notória a participação ativamente do professor na elaboração 

conceitual da criança, nas relações linguísticas ele utiliza conceitos, define-os, 

apresenta-os em diferentes contextos de uso, propõe atividades em que devem 

ser empregados destacando informações e significados em circulação na sala 

de aula, direcionando as informações para a elaboração inicial da criança, 

levando-a a refletir sobre as possibilidades de adquirir cada vez mais 

conhecimentos refletidos pela realidade.  

Tendo isso em mente partimos para o processo de intervenção para o 

desenvolvimento da linguagem. Esse processo foi realizado com dois alunos o 

primeiro está na sala regular e o segundo é atendido no AEE. Primeiro foi 

realizado uma entrevista com os professores da sala regular para que 

pudessem relatar casos de alunos que apresente alguma suspeita de atraso no 

desenvolvimento da linguagem levando em conta a idade de cada criança. 

Feito isso, foi identificado um caso que poderia ser analisado mais a fundo 

sendo assim foi realizado uma entrevista com os responsáveis com as 

seguintes perguntas:  

 A criança apresenta trocas de falas? Como omissões, por exemplo: 

“peda” ao invés de pedra.  

 Apresenta boa compreensão do que lhe é falado? 

 Apresenta desvio fonológico? Por exemplo: “chapo” ao invés de sapo, R 

por L: “Balata” ao invés de Barata. 

 Apresenta vocabulário reduzido? 
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 Apresenta gagueira? 

 Demonstra pouca intenção de iniciar um diálogo? 

No primeiro caso foi observado que a criança faz algumas trocas de letras, 

como por exemplo: “teis” ao invés de três. Porém não difere dos outros alunos 

da sua faixa etária; Não conhece muitas palavras e frases; Compreende bem 

o que lhe é falado; E demonstra intenção de conversar, contar histórias e 

fatos do seu cotidiano. 

No segundo caso foi possível também observar que a criança faz a troca 

de algumas letras, e que não consegue pronunciar palavras que contém a 

letra R. Com relação aos exercícios orofaciais, a criança teve uma certa 

dificuldade em enrolar a língua e piscar com um olho só. Nesse caso a 

criança tem diagnóstico de TEA, e uma característica muito comum é o atraso 

ou dificuldade no desenvolvimento da fala e a dificuldade de iniciar e manter 

um diálogo.   Neste contexto é preciso demostrar que a ação reflexiva do 

professor é muito importante. No âmbito de ensino o professor deve ter 

domínio não só do conhecimento específico, mas também compreender as 

questões que envolvem a linguagem. Assim pode-se perceber que o 

educador tem um papel preponderante no que concede o ensino da língua 

materna. Dentro de tal concepção, o professor trabalha com o intuito de 

garantir para a criança uma aprendizagem bem sucedida . 

Nessa perspectiva bem mais abrangente, a linguagem vem intervim os vários 

contextos sociais dando oportunidade de interpretação dos variados 

conhecimentos através dos diálogos. 
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 CONCLUSÃO 

 

Para tanto é preciso que a sociedade se conscientize que o papel do professor 

é muito importante para modelagem da linguagem de cada criança 

principalmente no início da escolarização. Portanto é notório que o educador é 

um contribuinte muito importante para que tal fato aconteça. 

Nesse sentido, a contribuição do professor vem colaborar, para superação de 

tais problemas que aparecem no desenvolvimento linguístico, surgindo à 

necessidade de verificar as questões relacionadas ao desenvolvimento da 

linguagem, com objetivo de mostrar os fatores que contribuíram para o 

processo linguístico. Assim tornando o ensino um sistema reprodutivo. Fazendo 

o aluno perceber que são capazes de compreender os diversos fatores que são 

necessários para produção do conhecimento. 

 

Enfim, muitas são as contribuições e possibilidades trazidas pelo professor para 

o melhoramento na aquisição da linguagem. O ponto de partida é determinado 

pelo esforço que o professor tem para educar cada criança ao passar pelo 

ambiente escolar. Preparando-os para viver em sociedade. 
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ANEXOS 

 

              

  

Atividades lúdicas que podem 

ser utilizadas nesse processo do 

desenvolvimento da linguagem. 

Exercícios Orofaciais. 


