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RESUMO 

 
 

Introdução 

Durante os primeiros anos de vida de uma criança é preciso estar atento ao 

desenvolvimento de sua fala, pois nesses primeiros anos pode ser detectado muitas 

dificuldades e até mesmo alguns transtornos que futuramente pode vir a se 

desenvolver. Por isso, é de suma importância que os adultos que convivem com essas 

crianças, sejam capazes de perceber que algo diferente na pronúncia e na maneira 

de falar da criança, saber distinguir uma fala infantilizada de omissões de letra, 

substituições erradas de letras e sons.  

Portanto um ambiente onde as pessoas buscam uma organização na fala, 

estimulando seus filhos a falarem corretamente e não achar bonitinho o erro da 

pronuncia do filho, fica mais fácil perceber a falha e corrigir quando é uma dificuldade 

simples, e quando se trata de deficiência então os profissionais já entram com o 

tratamento adequado e os exercícios fonológico para cada tipo de dificuldade. 

 

 

 

Palavras-chave: Fala.  
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ALTERAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DA FALA 

 

Para uma criança desenvolver uma fala correta, ela precisa prestar atenção 

na pronuncia das palavras que as outras pessoas falam, e que fazem parte de sua 

vivência, como pronuncia ou expressa, assim para ler e falar corretamente a criança 

precisa de um equilíbrio no sistema fonológico. 

Portanto, para um desenvolvimento adequado é preciso que a criança preste 

atenção a todas as letras e percebam que cada letra tem um som específico e 

alguns são bem parecidos, e que é necessário fazer conexões entre o som de uma 

letra e outra, dentro de uma palavra que ouve quando sendo pronunciada e assim 

decodificá-la. Segundo pesquisas, cerca de 30% das crianças que depois de um 

ano de ensino da leitura, ainda não sabem separar fonema de grafema, 

provavelmente estão relacionadas aos 30% das crianças que apresentarão 

dificuldades de aprendizagem. 

 

DISTORÇÕES OU ALTERAÇÕES 

 

A neuropsicologia defende que a origem de todo comportamento está no 

cérebro. A área cortical afetada nos distúrbios de aprendizagem está localizada nos 

circuitos frontoestriados e suas conexões com a zona líbica e o cerebelo, 

localizando-se nesse as funções relacionadas ao processamento de informações, 

que é a resposta aos estímulos as respostas e o modo de responder. Assim o 

transtorno fonológico é definido como uma alteração no sistema fonológico de um 

indivíduo que pode ser caracterizada por omissão, substituições, distorções de 

sons, gagueiras entre outras anomalias. 

Essas alterações podem estar relacionadas as dificuldades com a 

organização das regras fonológicas da língua, o que caracterizaria uma dificuldade 

cognitiva-linguística, com a percepção dos sons e produção dos mesmos. 

 

ATENÇÃO E AUXÍLIO NA ESCOLA 

 

Ao ingressar na escola a criança percebe um ambiente novo ao qual ele 

observa um mundo de novidades e principalmente o repertório de palavras novas 

que seus amiguinhos trazem de suas casas. Quem já acompanhou uma criança 
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que vai para escola no primeiro dia, já observou que ao chegar da escola ele vem 

com algumas palavras que não conhecia ou usava, é curioso como o ser humano 

gosta de inovar e absorver hábitos e costumes diferentes, é aí que acontece o 

aprendizado. O professor que irá lidar com a criança deve estar atento e preparado 

para identificar a falta de organização na fala ou distúrbio linguístico, é de suma 

importância que o professor seja um estudioso para saber definir e identificar 

possíveis dificuldades na fala ou deficiência.  

Como já vimos o desenvolvimento depende de fatores intrínsecos e 

extrínsecos, as influências do ambiente no qual a criança está inserida é de grande 

importância para o desenvolvimento lexical e fonológico. As produções científicas 

apresentas apontam a relevância da estimulação no âmbito familiar e escolaridade 

dos pais, porém pode-se perceber a carência de estudos que relacionassem o 

desenvolvimento infantil com o ambiente escolar, visto que este é de grande 

importância na aquisição de desenvolvimento da linguagem. 

Alguns fatores também, chamam a atenção é a falta de estudos que 

correlacionem vocabulário e fonologia com os fatores ambientais citados, e 

observou-se nos estudos a falta do uso de protocolos padronizados para a 

realização das avaliações, e também o não uso das variáveis ambientais que 

podem influenciar no desenvolvimento da linguagem da criança com deficiência ou 

não.     

  

 

  

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA COM ÊNFASE NAS DIFICULDADES DA FALA 

 

Ao chegar na escola algumas crianças depara com um número grande de 

coleguinhas, que por sua vez, trazem de casa um repertório próprio e assim se vê em 

meio a um turbilhão de informações e palavras novas. E assim tendem a copiar 

algumas formas de falar, mas tem alguns que chegam com uma fala infantilizada, 

outras que trocam os sons das letras, omite e distorce alguns sons e letras. Essas 

alterações podem estar relacionadas às dificuldades com a organização das regras 

fonológicas da língua que caracterizaria uma dificuldade cognitiva – linguística, com a 

percepção auditiva dos sons e com a produção do mesmo.  
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Primeiro caso 

Aluno na sala regular 

Eduardo é um aluno do segundo ano, está matriculado regularmente, sua professora 

detectou em sua fala a omissão da letra c. Começamos então uma investigação para 

vermos como poderíamos ajudar a criança a emitir esse som, chamamos a mãe que 

não tinha percebido ainda essa dificuldade e apenas nos relatou que era muito 

mimado. Então explicamos o que estava acontecendo e o transtorno que poderia 

causar no futuro essa omissão e essa fala infantilizada e qual seria a postura que ela 

deveria adotar agora que já sabe da dificuldade da criança. E a partir dali fomos 

trabalhando alguns exercícios de consciência fonológica como trava-línguas, 

atividades no computador “fono na escola”, onde foi trabalhado rimas, sons, gravuras 

sequenciadas, exercícios orofaciais, músicas e cantigas de roda. 

 

Segundo caso 

Aluno do AEE 

Lara tem um déficit intelectual por ter tido anoxia neonatal e com isso ficou com 

algumas sequelas. Lara também omite alguns fonemas, o só de sua fala é de difícil 

compreensão. Sua mãe realiza todas as atividades orofaciais que são trabalhadas no 

AEE, também é acompanhada por uma fonoaudióloga, Lara está do Ensino 

Fundamental II já lê muitas palavras com dificuldade e recebe toda atenção da família, 

é assistida em todas as áreas de sua vida com muito amor e dedicação. Ela realiza 

no AEE atividades diversas como: exercícios orofaciais, trava-línguas, ditado de 

figuras, jogo das rimas, músicas, atividades de consciência fonológica, atividades 

motoras, cognitivas, cálculos. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao realizar a intervenção com dois alunos, verifiquei o quanto é importante a 

participação dos pais na vida escolar do aluno, pois ao participar das atividades 

escolares do seu filho, os pais que não conhecem as dificuldades na fala do filho, ao 

interagir com o professor do AEE, eles aprendem e podem auxiliar seus filhos junto 

com a escola e os profissionais especializados, de forma pontual, onde a criança com 

algum transtorno na fala pode e deve ser ajudada.  

Um dos vilões que atrapalha o desenvolvimento da fala da criança é a falta de 

informação por parte dos pais e o tempo, pois os pais que trabalham fora de casa 

acabam deixando a criança desassistida e não notam certas dificuldades na fala da 

mesma, achando que é normal a forma errada que a criança se expressa. Também 

foi observando que existem inúmeros tipos de dificuldades geradas por diversos 

transtornos e deficiências e que a fonologia tem avançado muito nos estudos e 

pesquisas e é fundamental a parceria desses profissionais na escola, pois a 

linguagem é um dos fatores relevantes do aprendizado da criança.  

Portanto deve-se ficar atento as alterações relacionadas as dificuldades com 

as regras fonológicas da língua o que caracteriza dificuldade cognitiva-linguística e a 

percepção auditiva dos sons e a produção dos mesmos. É preciso que as informações 

sejam presentes tanto na escola como nas famílias, porque algumas dificuldades 

simples podem vir a se tornar um transtorno no futuro, podendo a criança apresentar 

gagueira, substituição de letras, omissões ou distorções de letras e/ou sons. O 

professor deve ter uma consciência fonológica para ajudar ao máximo sua clientela 

seja deficiente ou não, assim quanto mais informação houver por parte de todos 

profissionais melhor será para a criança e familiares. 
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