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As Habilidades Linguísticas e a Aquisição da Linguagem Escrita 

 

“Beatriz, em processo de alfabetização, olhou atentamente para as palavras escritas no 

muro e perguntou à avó: 

- Vovó, por que eu nem quero ler, e os meus olhos já leram?” 

(Do livro Me dá o teu contente que eu te dou o meu – Cristina Mattoso; 2003). 

 

 Definição e Diferenciação: Comunicação, Linguagem e Fala 

 

 Aspectos da Linguagem Compreensiva e Expressiva 

 

 Aspectos envolvidos na aquisição e desenvolvimento da linguagem 

1º) Neurológico (áreas corticais) 

2º) Sensorial (sistema auditivo)  o atraso na aquisição da linguagem falada pode ser 

devido a alterações anatômicas/funcionais do sistema auditivo periférico e/ou central 

(dificuldade ou impossibilidade de ouvir, localizar e/ou discriminar os sons). 

3º) Motor (OFAs)  este aspecto está relacionado à capacidade para articular corretamente 

os sons da fala e compreende as seguintes estruturas: lábios, língua, bochechas, arcada 

dentária, palato duro, palato mole, frênulo labial e frênulo lingual. 

4º) Cognitivo  a aquisição e desenvolvimento da linguagem estão intimamente 

relacionados com a capacidade cognitiva da criança, ou seja, com o conhecimento  

5º) Emocional (psicológico) 

6º) Social (interação) relação da criança com as pessoas que lhe estão próximas. 

 

 Níveis Linguísticos 

1. Semântica: refere-se à compreensão do significado das palavras (léxico mental) 

 

2. Sintaxe: refere-se à organização sequencial dos enunciados e das regras que presidem a 

língua; é a organização das palavras na frase.  

 

3. Pragmática: é considerada a capacidade para usar a linguagem de forma adequada e 

eficaz de modo que as outras pessoas entendam o conteúdo da mensagem que está sendo 

transmitida. Também é considerada como intenção comunicativa. 

 

4. Fonologia: é o aspecto da linguagem que estuda a estrutura sonora das palavras e como 

um som pode modificar o significado.  

 

 



Distúrbios da Linguagem 

São os distúrbios que afetam praticamente todos os níveis linguísticos: pragmática, 

semântica, sintaxe e fonologia. Nesta categoria podem ser incluídos os casos de retardo de 

aquisição da linguagem em decorrência de síndromes, deficiências mentais e psicoses ou 

ainda nos casos de atraso no aparecimento da linguagem sem causa definida. 

 

Distúrbios da Fala 

São as alterações que afetam os padrões de pronúncia dos sons da fala decorrentes 

de problemas neurológicos (quando o cérebro está afetado) interferindo na execução 

neuromuscular dos sons (ex: Disartria   Paralisia Cerebral). Outra causa está relacionada a 

alterações musculoesqueletais ou anormalidades orofaciais como, por exemplo, a Fissura 

Palatina. Nesta classificação também são consideradas as alterações no palato mole, no 

freio labial e no freio lingual e na arcada dentária (consequência, por exemplo, de 

respiração bucal).  

 

Manifestações no desenvolvimento da Linguagem Oral 

 Primeiros sons: (1 mês = recém-nascido) 

* Não são considerados linguagem no sentido linguístico 

* Reflexos em resposta às situações ambientais 

 Vocalizações não-linguísticas, biologicamente condicionadas  

 

 2 meses 

* reações reflexas 

* reage mais do que age sobre o mundo 

* criança não se vê como sujeito: comunicação implica em interação social 

* Algumas vocalizações e movimentos são elementares e o adulto os interpreta como atos 

comunicativos ê isso é necessário porque, posteriormente, a criança usará os mesmos 

gestos e vocalizações de forma proposital com fins comunicativos 

 

 3 a 6 meses 

* Reage ao barulho (chora, pára de mamar) 

* Reage às vozes altas ou “não amigáveis” 

* Balbucia solicitando atenção:  

“Não se aprende e não se copia...é pré-programado geneticamente” 

* Começa a balbuciar os sons da fala semelhante aos da língua materna (monossílabos e 

vogais) 

* A laringe já está na posição adequada para produzir sons 

 

 Balbucio 

* Aos 06 meses, inicia a emissão de sílabas semelhante às palavras da língua em que está 

inserida. 

* Jogo vocálico: experimentação dos sons que consegue produzir com os lábios, língua e 

laringe.  

* Atividade linguística relacionada ao tipo de estimulação de linguagem que a criança 

recebe. 

* Até esta idade todas as crianças emitem sons, MAS a partir de agora, somente as crianças 

ouvintes apresentarão uma evolução na sua linguagem oral. 



 

Importância do Teste da Orelhinha 

Exame de Emissões Otoacústicas Evocadas – EOAs 

Detectar a perda auditiva o mais precocemente possível (3 meses) 

Incidência: 2 a 3 recém-nascidos a cada 1000 

Bebês de alto risco: avaliar na maternidade e fazer acompanhamento do desenvolvimento 

auditivo 

Quando a surdez é detectada: iniciar a estimulação com protetização até os 6 meses: 

“idade crítica para o desenvolvimento da linguagem oral” 

Localização Sonora 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 6 meses a 12 meses 

*Jogo vocálico: experimentação dos sons que consegue produzir (língua, lábios e laringe) 

* Atividade que depende da estimulação linguística que a criança recebe. 

* Tenta imitar os sons ouvidos 

* Compreensão: parece ser capaz de entender cerca de 100 palavras  

* A função de apontar para as coisas: cada objeto tem um nome 

 

Importante! 

A relação da Linguagem com a Cognição 



Ao final do 1º ano a criança já deve ter desenvolvido a noção de permanência do objeto 

 

Por meio da linguagem, consegue nomear “as coisas” mesmo que não estejam em seu 

campo visual 

 

 Primeiras Palavras 

 Ao final do 1º ano: 

* Vocaliza enquanto brinca 

* Grita para chamar a atenção 

* Fala seqüência de sons repetidamente 

* Primeiras palavras “verdadeiras” 

* Reconhece a palavra como símbolo do objeto (carro = mostra a garagem) 

 * Entende verbos que representem ações concretas: “vamos cantar? dançar? acabou a 

bolacha! quer a bola?” 

1 ano e meio a 2 anos 

* Imita sons e palavras com mais precisão 

* Ainda utiliza gestos associados à fala para expressar suas intenções 

* Ao final deste período, começa a formar frases simples com utilização de plural e 

interrogação: possibilidade de diálogo! (trocas verbais) 

* Vocabulário aproximado: inicia com 50 e, ao final do período, pode falar até 200 palavras 

 

“O adulto espera uma realização mais elaborada da criança, colocando-a no lugar de um 

sujeito capaz de tal realização”. O adulto deixa de lado o papel de “você depende de mim 

para conseguir o que deseja”  a criança deve assumir o seu papel de sujeito ativo no 

processo. (Silva, 2005) 
 

 2 anos 

* Forma pequenas frases utilizando artigo (“Quero a bola”) 

* Já inicia a brincadeira do “faz-de-conta”  Simbolismo:* Utiliza menos gestos e nomeia 

mais “coisas”: aproximadamente fala 100 palavras (substantivo, adjetivo e verbo) e nos 

próximos 4 anos aumentará para 60 palavras por semana! 

* Importante: “descobre” o que é uma pergunta! 

 

 3 anos 

* Já consegue falar sobre uma historinha e relata experiências passadas 

* Forma frase de 4 a 5 palavras 

* Vocabulário: aproximadamente 1000 palavras! (80% inteligíveis) 

* Canta músicas embora sem muito ritmo e com falta de palavras! 

* Utiliza o pronome “eu” e as formas possessivas: meu, minha, seu,... (relação com 

desenvolvimento psicológico) 

 * Entende a linguagem adulta e consegue se faz entender apesar da frequência dos erros de 

pronúncia:  Conhece e domina o mundo das palavras! 

 

 4 anos 

* Descreve eventos e histórias conhecidas da literatura 

* Aumenta seus conceitos sobre o tempo passado (o que fez ontem, semana passada)  



* Confunde-se com a gramática: “você dizeu” 

* Vocabulário expressivo: em torno de 1500 palavras 

* Mantém a conversa e utiliza “eu”, verbos no passado e substantivos no plural 

* Forma orações coordenadas: “Gosto de bolacha e guaraná”  

* Gosta de ouvir e reproduzir histórias utilizando a linguagem corporal como apoio: 

mistura ficção e realidade (mentira...) 

* Mantém uma atividade por, aproximadamente, 12 minutos 

* Repete sentenças de 5 a 6 palavras 

* Gosta de rabiscar e nomeia seus próprios desenhos 

* Mantém a atenção quando ouve uma historinha 

* Entende o que significa a expressão: “faz de conta que”... 

* Relata experiências passadas 

 

 5 anos 

* A ideia precede a execução: planejamento 

* Acompanha o enredo das histórias e reconta alguns trechos 

* As perguntas têm como objetivo a informação 

* Consegue se projetar tanto no passado quanto no futuro 

* Constrói orações utilizando de 5 a 6 palavras 

* Utiliza todos os tempos verbais 

* Vocabulário expressivo: em torno de 2000 palavras 

* Gosta de brincar com rimas 

* Responde a pergunta “por que”, dando uma explicação 

* Começa a desenvolver o pensamento lógico-concreto: “Estou com mão gelada porque 

peguei o gelo então, este gelo, gela”. 

* Apresenta poucas diferenças óbvias entre a gramática infantil e a dos adultos 

* Oportunamente, participa das conversas familiares 

* Relata com bastante exatidão a história de um livro ilustrado 

 

Ordem de Aquisição dos Sons da Língua Portuguesa 

(Conforme Lamprecht e cols., 2004) 

 

Idade Sons Exemplos de palavras 

1a6m a 1a8m m, n, nh, p, t, c, b, d, g Macaco, nada, ninho, pato, cama, banana, dente, gato 

1a8m v Vaca, vento 

1a9m f Foca, café 

2 anos z Casa, zinco 

2a 6m s, j Sopa, caju, missa, jeito 

2a 8m l Lua, mala, fila 

2a 10m x Caixa, baixo, chuva 

3a 4m R Rua, carro 

4 anos LH Milho, folha 

4a 2m  r Perto, careca, fruta 

1a 2m a 1a 9m Vogais a, e, é, i, o, ó, u 

 

Características mais comuns apresentadas pelas crianças no 



desenvolvimento da fala ... ou que podem ser indicativas de dificuldade! 

 

Importante: dependendo da idade, a mesma característica de fala pode ser normal ou então 

pode ser indicativa de alguma dificuldade; por isso, é importante a avaliação do profissional 

fonoaudiólogo a fim de se identificar se a característica da fala está de acordo com a idade 

cronológica ou se é alguma dificuldade que precisa de orientação. 

 

1. Redução de Encontro Consonantal: quando a criança não fala os fonemas /L/ e /r/ do 

Encontro Consonantal 

Bicicleta = /bisiketa/ 

Prêmio = /pemiu/ 

 

2. Dessonorização: quando a criança substitui fonema sonoro (que tem som) por um 

fonema surdo (que não tem som) 

Bolo = /Polu/ 

Dedo= /Teto/ 

Gato= /Cato/ 

Vento= /Fento/ 

Casa= /CaSSa/ 

Jeito= /Xeito/ 

 

3. Apagamento de /l/ e /r/ entre vogais: quando a criança não pronuncia o /L/ e o /r/ entre as 

vogais 

Barata = /baata/ 

Baleia = /baeia/ 

 

4. Substituição de /l/ e/r/ entre vogais por /i/ 

Muro = /Muio/ 

Salada = /Saiada/ 

 

5. Metátese: reorganização dos sons dentro da palavra:  

Picolé = /Copilé/ 

 

6. Substituição de /x/ por /s/:  

Chuva = /Suva/ 

 

7. Palavras por analogia:  

“Eu fazi um caitão pá ti” 

 

ALGUNS QUESTIONAMENTOS... 

 

A criança superprotegida ou negligenciada pode apresentar dificuldades na 

comunicação oral? 
 Sim, a literatura mostra que são inúmeras as crianças que apresentam atraso no 

aparecimento da fala ou dificuldades que persistem por mais tempo que o habitual. É 

importante lembrar que a linguagem humana surgiu como uma necessidade no convívio 

com as outras pessoas e está diretamente relacionado ao desejo da criança em se comunicar. 



Quando está na fase das primeiras palavras, a criança tem o impulso de “utilizar” a fala 

como forma de comunicação e o papel dos adultos que convivem com ela é justamente o de 

proporcionar estes momentos de “necessidade”. Por exemplo, quando a criança ainda 

utiliza o gesto para conseguir alguma coisa (mostra o pote de bolacha, por exemplo) o 

adulto deve estimulá-la a utilizar a linguagem falada para conseguir aquilo que quer: Você 

que bolacha? Onde está a bolacha? A bolacha está no pote? Dessa forma, ela começa a 

perceber que suas necessidades serão atendidas a partir de uma ou outra forma de 

comunicação além do choro, do gesto e dos sons que emitia sem significado convencional.  

 Quando o adulto não proporciona estas situações, mas pelo contrário, faz de tudo 

para que a criança esteja sempre “saciada”, ela não precisa fazer nenhum esforço para 

alcançar o seu desejo. Nesse caso, a superproteção representa um aspecto negativo no 

desenvolvimento linguístico da criança: se a mãe, pai, irmãos, avós ou mesmo os 

cuidadores das crianças não promovem situações de necessidade, a criança não precisará 

fazer esforço para ser atendida. 

 Em situação oposta encontra-se a negligência que também interfere de forma 

negativa no desenvolvimento da criança incluindo a área da linguagem. É preciso que a 

criança perceba o quanto ela é importante para as pessoas que lhe estão próximas para que 

se manifeste o desejo de comunicar-se. Além disso, quando a criança é “deixada de lado” 

sem que as pessoas se dirijam a ela para conversar, ocorre uma privação na interação social 

que é a base para o desenvolvimento da linguagem humana. Quando a fala das pessoas não 

é dirigida à criança, ela não tem o referencial linguístico, ou seja, ela não dispõe do 

“modelo” de linguagem que precisa utilizar. 

 Nesse sentido, é comum ouvir das pessoas que a criança “mimada” é aquela que 

apresenta uma fala infantilizada, com entonação de voz parecida com a do bebê e que tem 

dificuldades na interação social. Por outro lado, a criança que é abandonada ou 

negligenciada, além de apresentar dificuldades emocionais e características psicológicas 

significativas, tem a tendência de manifestar a fala de forma mais tardia e manter uma 

comunicação “pobre”, com utilização de poucas palavras e uma certa apatia na interação 

com outras pessoas. 

 

A amamentação e alimentação influenciam no desenvolvimento da linguagem da 

criança? 

 Sim, pois as estruturas que o bebê utiliza na alimentação também serão utilizadas na 

fala: lábios, língua, dentes, palato, bochechas e mandíbula. Além disso, o período em que 

ocorrem as maiores modificações nos hábitos alimentares da criança (zero a 3 anos) é 

justamente o período em que ela apresenta um desenvolvimento muito acelerado da 

comunicação e a fala correta está intimamente relacionada com o adequado 

desenvolvimento dos órgão fono-articulatórios. 

Sobre a amamentação natural, que é o primeiro alimento a ser introduzido na dieta 

infantil, é importante considerar todos os benefícios que trás à criança: nutricionais, 

emocionais, econômicos e imunológicos. O contato da mãe com o bebê nesse momento de 

prazer auxilia no desenvolvimento da sua saúde mental e emocional.  Na área 

fonoaudiológica, considera-se que o movimento de sucção que a criança faz com os lábios, 

língua e bochechas, é o movimento instintivo e ideal para o fortalecimento da musculatura 

e crescimento dos ossos do crânio e da face bem como para o controle da respiração. Além 



disso, promove o adequado desenvolvimento de outras funções que a criança irá 

posteriormente desenvolver com a boca: a mastigação e a articulação das palavras.  

Também é importante lembrar que a amamentação no seio deve ser utilizada como 

única fonte nutritiva até os 06 meses de vida (orientação do Ministério da Saúde e 

Organização Mundial da Saúde), pois além  de conter todos os nutrientes necessários para 

o saudável desenvolvimento de bebê, ainda contém as substâncias de defesa (anticorpos) 

que o deixam mais protegido. Entretanto para algumas mães isso não é possível e a 

amamentação artificial precisa ser introduzida, mesmo que ela não cumpra com todos os 

objetivos esperados em relação à amamentação natural. Sempre que possível, deve-se 

utilizar o bico ortodôntico na mamadeira, pois é o que mais se assemelha ao formato do 

bico do seio da mãe. 

Nesses casos o furo do bico deve ser pequeno para possibilitar que a criança realize 

com eficiência os movimentos de sucção utilizando a força necessária a fim de estimular o 

fortalecimento dos músculos da face. Quando o furo da mamadeira é grande, o bebê precisa 

fazer movimentos para evitar os engasgos, e esses movimentos inadequados que ele realiza 

para controlar a quantidade de leite que escorre pela mamadeira, não contribuem pra o 

desenvolvimento da estrutura óssea e muscular da face.  

Entretanto, há um momento em que a mamadeira será retirada, pois a sua função já 

foi cumprida: essa retirada deve ser feita de forma progressiva sendo substituída pelo uso 

de copos e canudos (por volta de 01 ano a criança já tem condições de utilizar o canudo 

plástico). Juntamente com essa transição ocorre a introdução de novos alimentos (que 

devem ser considerados complementares e não substitutivos) como papinhas e frutas 

amassadas (por volta de 04 a 06 meses) que vai permitir à criança novas formas de 

estimulação da musculatura orofacial.  Em relação à área fonoaudiológica, recomenda-se 

retirar a mamadeira até 1 ano e meio de idade pois a criança já estará com a musculatura 

perioral desenvolvida e precisará utilizar outros movimentos como a mordida e a 

mastigação (lembrar que nessa idade, a criança já tem dentes suficientes para realizar essas 

funções e espera-se que já tenha uma forma de alimentação semelhante à do adulto). 

O uso prolongado da mamadeira pode comprometer as estruturas musculares, 

dentárias e faciais alterando, por exemplo, articulação dos seguintes sons da fala: s, z, j, x, t, 

d.  

Alguns lembretes importantes: 

* Depois de 04 meses, o bebê já pode comer alimentos pastosos como as papinhas 

peneiradas e frutas raspadas utilizando a colher. 

* Aos 06 meses começam a aparecer os primeiros dentes e isso faz com que a criança sinta 

a necessidade de massagear a gengiva: oferecer alimentos mais firmes como casca de pão, 

pedacinhos de carne e bolachas. 

* Os alimentos devem ser variados quanto ao gosto, consistência e coloração a fim de 

estimular a criança a experimentá-los. A papinha peneirada deve, aos poucos, ser 

substituída pela papinha amassada com garfo e depois pelos legumes em pequenos pedaços 

bem como os grãos (arroz, feijão, lentilha). 

* A introdução de novos alimentos contribui para o desenvolvimento da linguagem de 

forma geral: ao dar os alimentos, deve-se sempre falar o nome para a criança já ir fazendo 

as associações. 

* Sempre que possível, deixar que a criança segure o copo, use a colher e as mãos para se 

alimentar; esse contato vai permitir à criança treinar a coordenação motora mão-boca, a 



preensão de objetos e a conhecer novas texturas auxiliando, também, no desenvolvimento 

da linguagem.  

Por que algumas crianças respiram pela boca? 

Elas merecem atenção especial? 

 A respiração correta é aquela realizada pelo nariz e tem como funções: umidificar, 

aquecer e filtrar o ar que entra para os pulmões. Quando o bebê nasce, ele apresenta 

respiração nasal, que é instintiva e, portanto, natural. À medida que vai crescendo, esse 

hábito pode se modificar e a criança poderá, então, apresentar a respiração pela boca. 

 São diversos os fatores que contribuem para a respiração oral e é importante que os 

pais e cuidadores de crianças estejam atentos à essas características pois esse tipo de 

respiração pode trazer diversos prejuízos à criança em desenvolvimento. Uma questão 

importante refere-se às crises respiratórias: o ar que entra pela boca não passa por todo o 

processo de aquecimento, umidificação e filtragem levando para os pulmões todas as 

impurezas. Nesse caso, a criança está mais susceptível a desenvolver infecções e manter 

por mais tempo a respiração pela boca. 

Segundo a Fonoaudióloga Jamile Elias: "Respirar pela boca altera a função 

muscular. Os músculos da face tornam-se flácidos e a boca fica mais facilmente aberta. 

Essa flacidez faz com que ela respire ainda mais pela boca, não tendo força para mastigar 

alimentos mais sólidos. A respiração oral altera a mastigação, deglutição e sucção, e 

provoca modificações na arcada dentária como queixo para trás, céu da boca estreito e 

profundo, além de má formação da arcada", revelou a profissional. 

 Situações podem causar a respiração oral: 

* A criança que não mamou no peito ou que foi “desmamada” de forma precoce tem mais 

tendência a apresentar respiração pela boca, pois não houve um adequado desenvolvimento 

da musculatura responsável pelo controle do fechamento labial. 

* Hipertrofia de adenóides e amígdalas: as adenóides e amígdalas aumentadas fazem com 

que o espaço para a passagem do ar fique reduzido dificultando, naturalmente, a respiração 

pelo nariz. 

* Corpos Estranhos: dentre os acidentes da infância são muito comuns os relatos de 

crianças que introduzem grãos, objetos e pequenas peças de brinquedo no nariz dificultando 

a entrada do ar e provocando, muitas vezes, infecções respiratórias importantes. 

* Presença de pólipos ou tumores (benignos e/ou malignos) que normalmente atingem 

apenas uma narina, mas que dificultam a passagem do ar. 

 Conseqüências da respiração oral: 

* Roncos, baba e apnéia noturna (falta de ar). 

* Rinites, Sinusites e Coriza (mesmo quando a criança não está gripada) 

* Infecção no ouvido (Otite Média). 

* Cansaço físico, principalmente em crianças que estão na fase escolar além de dificuldades 

na concentração. 

 Características da criança/pessoa que respira pela boca: 

* A alimentação é difícil, pois mastiga pouco e respira ao mesmo tempo provocando 

engasgos; a criança muitas vezes não sente o sabor dos alimentos e parece apressada ao 

comer. 

* Os lábios permanecem afastados sendo que o lábio inferior geralmente é flácido (não tem 

“força”). 



* A fala apresenta-se com erros de articulação pelo fato da língua ocupar um 

posicionamento entre ou sobre os dentes. Percebe-se alteração dos seguintes fonemas: S, Z, 

T, D, N e L com projeção lingual. 

* A barriga é proeminente (“barrigudinhos”) devido à alimentação deficitária e alteração na 

postura corporal - lordose. 

* O sono é agitado e a criança apresenta olheiras, sonolência ou agitação no dia seguinte, 

diminuição de olfato e paladar. 

 

E quando a criança não ouve bem? Como observar e qual a conduta a ser 

seguida?  
  A audição é considerada condição essencial para que a criança adquira a linguagem 

falada. Desde muito cedo o bebê já tem “contato” com o mundo sonoro: a partir do 5º mês 

de gestação, já é capaz de ouvir algumas frequências e intensidades de som, principalmente 

já ouve os sons do corpo da mãe (batidas do coração, ruídos da digestão, circulação 

sanguínea) e sua voz. Por isso, qualquer dificuldade auditiva que a criança possa apresentar 

já interfere de forma negativa no seu desenvolvimento linguístico. 

 Atualmente, existe a possibilidade de detectarmos desde o nascimento (a partir do 2º 

ou 3º dia), se o bebê apresenta deficiência auditiva. Para isso, é realizado o Teste da 

Orelhinha (Triagem Auditiva Neonatal) que consiste em um exame realizado pelo 

fonoaudiólogo, de forma rápida, sem dor ou desconforto para o recém nascido. Coloca-se 

um fone acoplado a um computador na orelha do bebê (que deve estar dormindo) o qual 

emite sons de fraca intensidade e analisa as respostas que o ouvido do bebê produz. 

 Todos os bebês deveriam fazer esse teste ainda na maternidade; em alguns 

municípios, já existe a lei que obriga as instituições a realizarem a avaliação. Quando a 

criança é considerada “de risco” (casos em que já existe surdez na família, intervenção em 

UTI por mais de 48 horas, infecção congênita como a rubéola, sífilis, toxoplasmose, 

citomegalovírus e herpes, uso de medicamentos ototóxicos, entre outros) o teste é realizado, 

mas o ideal é que todos os bebês recém-nascidos pudessem ser avaliados. Estima-se que de 

01 a 03 bebês em cada 1.000 nascimentos apresenta surdez ou deficiência auditiva em 

algum grau e é a patologia mais frequentemente encontrada no período neonatal quando 

comparada à outras doenças. Quando deficiência auditiva é detectada nos primeiros 06 

meses de vida, são muito grandes as chances da criança desenvolver a linguagem da mesma 

forma que uma criança ouvinte. 

 Outra questão importante refere-se às infecções de ouvido que, em muitas crianças, 

acontecem de forma bastante frequente.  Nesses períodos, a capacidade auditiva fica 

diminuída e quando as infecções são muito frequentes (normalmente mais de 06 episódios 

ao ano) as sequelas podem permanecer ao longo do seu desenvolvimento. Nesse sentido, é 

necessário atenção para qualquer choro excessivo da criança o qual pode ser indicativo de 

dor: geralmente ele acontece no momento da alimentação, pois ao sugar, são realizados 

movimentos que “mexem” com as estruturas do ouvido.  

 Alguns comportamentos do bebê demonstram que sua audição parece estar 

preservada. Esses itens servem apenas como indicativos de que o bebê ouve bem; na 

dúvida, deve-se sempre procurar apoio profissional: 

- De 0 a 06 meses: espera-se que o bebê se assuste, chore ou acorde com sons fortes e 

procure a fonte sonora quando esta é apresentada ao seu lado; já é capaz de reconhecer a 

voz da mãe. 



- De 06 a 12 meses: já está balbuciando e reconhece seu nome quando é chamado; localiza 

a origem dos sons de seu interesse e “presta atenção” aos sons suaves. 

- De 01 ano a 02 anos e meio: passa pelo período da emissão da primeira palavra até a 

formação de pequenas frases. Importante: nessa fase, o estímulo à correta pronúncia das 

palavras é condição imprescindível para o aprendizado da criança. 

 

A chupeta é um problema? 

“Pontos Negativos” 

 Produção de saliva Sensação de saciedade  cansaço da musculatura diminuição da 

mamada  perda de peso 

 Alteração no desenvolvimento das arcadas dentárias e musculatura dos lábios, língua e 

bochechas (flacidez) 

 Cria uma relação de dependência se a chupeta for utilizada como calmante (choro = 

bico!) 

 Favorece a instalação de doenças contagiosas (principalmente na escola) 

 

Importante! 

 Não colocar qualquer substância doce na chupeta 

 Retirar gradualmente até o final do 1º ano  

 Aproveitar o interesse pelos brinquedos para desviar a atenção da criança 

 Retirar a chupeta quando a criança adormeceu 

 Na idade além dos 3 anos, a dependência da chupeta geralmente está relacionada a 

algum fator emocional  (ansiedade) 

 

O que significa dizer que uma criança apresenta dificuldade na linguagem? 

Frequentemente este termo é utilizado no meio familiar/escolar para referir-se à 

criança cujo comportamento não se ajusta ao nível de seus companheiros. Teoricamente, 

vários fatores podem estar determinando o atraso no aparecimento da linguagem: 

hereditariedade, doenças, estimulação geral e de linguagem e ritmo individual.  De 

qualquer forma, sabemos também que, em condições favoráveis de crescimento, é natural 

que a criança comece a adquirir a linguagem expressiva oral por volta do 2º ano de vida. 

Características: 

1. Não há patologia física (deficiência intelectual, surdez) ou psíquica (distúrbio emocional 

grave) que justifique a dificuldade para comunicar-se de forma oral.  

2. Geralmente existe uma imaturidade cerebral nem sempre detectada em exames 

neurológicos específicos (antecedentes de prematuridade) ou carência quantitativa e/ou 

qualitativa de estímulo da linguagem (ex: ausência de interação de linguagem mãe-filho ou 

ambiente exigente no qual a criança sente-se frustrada por não conseguir corresponder às 

expectativas do adulto) 

3. Observa-se o surgimento da primeira frase ao redor dos 3 anos com um “falar de bebê” 

prolongado.  

4. O período compreendido entre 3 e 5 anos representa um limiar crítico, razão pela qual a 

intervenção terapêutica deve ser rapidamente instaurada. 

 

Alguns sinais apresentados pelas crianças podem ser indicativos de dificuldades na 

comunicação! 



* Sinais que podem indicar dificuldade ou perda de audição: além de alguns fatores como: 

rubéola da mãe na gestação, freqüentes casos de infecção de ouvido (otites) no bebê, casos 

de dificuldade de audição na família, alguns sinais devem ser cuidadosamente analisados, 

como: 

1. Quando, antes de 6 meses, a criança não se assusta com sons fortes ou não se tranquiliza 

com a voz de sua mãe. 

2. Quando, aproximadamente aos 6 meses, não imita os sons que os adultos emitem (ex: 

“gu-gu, ma-ma, da-da”) e nem vira a cabeça para “olhar” para um estímulo sonoro 

apresentado às suas costas. 

3. Quando, aos 10 meses, não dá nenhum tipo de resposta ao ouvir seu nome. 

4. Quando, aos 12 meses, grita forte e emite sons vocais de forma contínua e não “vira” a 

cabeça par olhar diretamente para a pessoa que está lhe falando. 

5. Quando, a qualquer idade após iniciar a fala, precisa perguntar “o quê”? toda vez que 

alguém lhe fala. 

6. Quando os pais tem a seguinte dúvida: “Por que às vezes meu filho escuta e às vezes 

não”? 

7. Quando, a qualquer idade, a criança se queixa de “não escutar direito” e precisa aumentar 

o volume do som ou TV. 

 

* Sinais que podem indicar dificuldade na linguagem receptiva (compreensiva): 

1. Quando, aproximadamente aos 15 meses (1a 3m), a criança não compreende as palavras 

“não”, “tchau” e nem quando é indagado se quer “tomar mamá”. 

2. Quando, aos 21 meses (1a 9m) a criança não responde corretamente às ordens: “me 

alcança tal coisa”, “senta”, “vem cá”. 

3. Quando, aos 2 anos, a criança não mostra algumas partes do corpo quando solicitadas 

(boca, nariz, cabelo, orelhas) 

4. Quando, aos 30 meses (2a 6m), a criança não compreende e nem mostra quando lhe é 

solicitado: dentro, sobre, em frente de, atrás,... 

5. Quando, aos 4 anos, a criança não sabe responder: “onde dormimos”?, “onde nos 

sentamos”?, “onde cozinhamos”?, “como é o teu nome”?, “que fazes quando está com 

sede”? 

6. Quando, aos 4 anos, a criança não consegue diferenciar menino de menina, o grande e o 

pequeno. 

7. Quando, aproximadamente aos 5 anos, a criança não sabe dizer, por exemplo,  para que 

serve um livro, uma estufa, uma chave,... 

8. Quando, aproximadamente aos 6 anos, a criança não sabe explicar os motivos pelos 

quais temos olhos, ouvidos e pernas. 

 

* Sinais que podem indicar dificuldade na linguagem expressiva: 

1. Quando, aproximadamente aos 18 meses, a criança não consegue dizer, pelo menos, 6 

palavras com significado apropriado. 

2. Quando, aproximadamente aos 2 anos, a criança não faz combinações simples de 

palavras em frases como, por exemplo: “bola caiu”, “au-au brabo”. 

3. Quando, aproximadamente aos 30 meses (2a 6m), a criança não constrói frases curtas. 

4. Quando, aproximadamente aos 3 anos, não começa a fazer perguntas simples. 

5. Quando, aproximadamente aos 4 anos, a criança não utiliza verbos auxiliares como: ver, 

estar, poder juntamente com os verbos principais (ex: “A está comprando pão”.) 



6. Quando, aproximadamente, aos 5 anos utiliza ao seu nome para referir-se a si próprio ao 

invés do pronome “eu”.  

7. Quando,a os 5 anos, a criança apresenta um vocabulário expressivo limitado e superficial 

( menos de 200/ 300 palavras simples). 

 

* Sinais que podem indicar dificuldade na fala: 

1. Quando, aos 2 anos, somente 50% das palavras faladas são entendidas pelas pessoas ao 

seu redor. 

2. Quando, aproximadamente aos 36 meses (2a 6m) permanecem muitas omissões de 

consoantes. 

3. Quando, aproximadamente aos 3 anos, a criança omite a maioria das consoantes iniciais 

(ex: “óla” para bola, “acaco” para macaco,...). 

4. Quando a criança, em qualquer idade, “se preocupa” com a sua maneira de falar. 

5. Quando a criança apresenta disfluência (gagueira) que persiste por mais de 6 meses. 

6. Quando a criança parece “estar lutando” para dizer as palavras utilizando muitos gestos 

para facilitar sua comunicação. 

7. Quando a criança apresenta fala muito rápida, demasiado lenta, confusa ou telegráfica. 

8. Quando a qualidade da voz tem característica de nasalidade, monótona ou disfônica.  

 

 

AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ESCRITA 

Alfabetização: no sentido restrito, significa o processo de aquisição do código escrito, das 

habilidades de leitura e escrita; refere-se ao domínio do código escrito 

Letramento: refere-se ao uso social da escrita, ou seja, “o que eu faço com o código 

escrito que aprendi”. 

Ler: reconhecer as palavras escritas compreender o material lido. 

Escrever: representar graficamente os sons da fala associado à compreensão do material a 

ser escrito. 

Decodificar: reconhecer as palavras escritas. 

 

Abordagens no estudo da Leitura e da Escrita  

1. Abordagem Psicogenética (Ferreiro & Teberosky, 1986) 

Na leitura: * Nível a; * Nível b; * Nível c  

Na escrita: * Nível pré-silábico: Nível pré-silábico 1 e Nível pré-silábico 2; * Nível 

silábico; * Nível silábico-alfabético; * Nível alfabético 

 

2. Abordagem do Processamento da Informação (Psicologia Cognitiva) 

 Por meio desta abordagem, as habilidades em leitura e escrita são estudadas com 

base no sistema cognitivo, ou seja, como a criança processa as informações recebidas 

considerando-se a sua capacidade intelectual. Estágios manifestados pelas crianças no seu 

processo de aquisição do código escrito: 

* Estágio Logográfico 

* Estágio Alfabético 

* Estágio Ortográfico 

 

Leitura: processos envolvidos nesta habilidade 

1º. Reconhecimento de Palavras 



 Modelo de Dupla-rota de Leitura originalmente proposto por Morton, 1969, com revisões 

 Rota Lexical, via lexical, acesso direto 

 Rota Fonológica, via fonológica, acesso indireto   
Ao fazer referência ao reconhecimento de palavras, Vygotsky (1993) considerou que o 

mesmo torna-se parcialmente automatizado após o segundo ou terceiro ano de escolarização e que 

é necessário que os processos cognitivos envolvidos neste reconhecimento atuem em níveis 

suficientemente baixos para que a memória operacional do leitor esteja direcionada às atividades 

de compreensão e raciocínio abstrato.  

 

2º. Compreensão Leitora 

A Consciência Fonológica 

Os estudos atuais referentes à leitura e à escrita têm mostrado que muitas crianças 

que manifestam dificuldades neste aprendizado apresentam limitações importantes na área 

de processamento dos sons da fala. Quer dizer, as limitações em linguagem oral são um 

importante fator causal das dificuldades em leitura, muito mais que as alterações 

perceptomotoras. 

 Neste sentido, a Consciência Fonológica (CF) é um aspecto de extrema importância 

no processo de aprendizagem: ela é definida como a habilidade para analisar e manipular de 

forma consciente os sons da fala. 

 E por que isto é importante? 

Porque quando a criança atribui à escrita a função de representar o som das 

palavras, ela precisa perceber que tal sistema é composto por significantes que mantém uma 

relação de independência com o significado que estão representando. Essa percepção exige 

que a palavra seja pensada enquanto sequência sonora e, para isso, a criança precisa ter 

superado a fase do Realismo Nominal. 

 

Importante: 

Consciência Fonológica não é sinônimo de método fônico na alfabetização! 

No trabalho com CF, parte-se de unidades com sentido (palavra) para analisar e 

manipular sua composição fonológica e chegar aos segmentos que as constituem. No 

método fonético, ao contrário, o fonema ou a letra são trabalhados de forma isolada como 

entidades já consideradas conscientes na mente da criança (Ex: “Ivo viu a uva”). 

Assim, “ensinar” o som das letras não implica de forma alguma desconsiderar o 

principal objetivo da leitura e da escrita que é o de compreender o material escrito e 

produzir este código escrito de forma clara e coerente. 

 

Formas de CF 

(Baseado em  Goswami & Bryant, 1990) 

Consciência Silábica: capacidade para dividir palavras em sílabas; não oferece 

muita dificuldade às crianças porque é um processo natural.  

Consciência Fonêmica: capacidade para dividir palavras em fonemas, considerados 

como as menores unidades de som capazes de modificar o significado das palavras.  

Consciência de unidades intra-silábicas (rima e aliteração): capacidade para 

reconhecer que palavras podem iniciar e/ou terminar com os mesmos sons. Uma palavra 

pode ser dividida em unidades maiores que os fonemas mas menores que as sílabas. 

Quando as unidades são abertas, elas caracterizam a aliteração e, quando fechadas, a rima.  



Além desta classificação, são consideradas as habilidades para analisar e segmentar 

as palavras em frases e as frases em um texto. 

 

Habilidades em CF 

1. Rima (identificação e produção) 

2. Aliteração 

3. Síntese e Segmentação Silábica e Fonêmica 

4. Manipulação Silábica e Fonêmica: adição, exclusão e substituição  

5. Transposição Silábica e Fonêmica 

6. Identificação e produção de sílaba inicial, medial e final e identificação de fonema inicial 

e final. 

 

A estimulação em Consciência Fonológica 

Considera-se de extrema importância possibilitar à criança situações em que as 

habilidades em CF possam ser trabalhadas.  Esta intervenção pode ser realizada de forma 

preventiva em período anterior ao ensino formal da língua escrita (4 a 5 anos considerando-

se palavras e sílabas ao nível da oralidade) ou durante os anos iniciais do aprendizado do 

código escrito (6 a 8 anos considerando-se palavras, sílabas e fonemas ao nível oral e 

escrito). Assim, este procedimento, juntamente com o ensino explícito das 

correspondências entre grafema e fonema, contribui para a compreensão do princípio 

alfabético. 

 Neste sentido, o professor pode lançar mão de todos os exercícios e atividades que 

envolvem a consciência da estrutura sonora da fala bem como a manipulação dos seus 

componentes. Além disso, o trabalho envolvendo CF será mais efetivo se estiver associado 

às atividades de leitura e escrita, pois a visualização da palavra impressa reforça a noção de 

que a escrita representa os sons da fala. Também é importante considerar que a leitura em 

voz alta, realizada pelo adulto e direcionada à criança, é uma das mais importantes 

atividades na construção das competências sintático-semânticas. 

Logicamente, é correto considerar que, em se tratando de alunos com grandes 

dificuldades na aquisição do código escrito, é pouco provável que somente a intervenção 

com base em CF, seja suficiente para interferir de forma positiva no desenvolvimento da 

criança. Alguns autores referem que muitas crianças com desempenho pobre em 

consciência fonológica não se beneficiam dos procedimentos de tratamento usuais embora 

estes programas sejam eficazes para a maioria das crianças (Torgesen & Davis,1996). 

 

Processamento Auditivo Central 

É um processo que ocorre no cérebro (área auditiva) que permite à criança/pessoa 

interpretar os estímulos sonoros provenientes do meio ambiente. Depois que o som “passa” 

pelo ouvido ele é transmitido ao cérebro em forma de estímulos elétricos para que possam 

ser processados e interpretados. A pessoa que não consegue processar e interpretar estes 

sons, apresenta um Distúrbio do Processamento Auditivo Central (DPAC). 

 

Quais os sintomas/características de um possível DPAC? 

Basicamente, são crianças que: 

1. Apresentam audição e inteligência “normais” 

2. Apresentam dificuldade para fixar a atenção e recordar uma informação apresenatda de 

forma oral. 



3. Apresentam dificuldades para realizar uma instrução que contém vários itens. 

4. Necessitam de um tempo maior para processar as informações. 

5. Apresentam um reduzido desempenho acadêmico e problemas de conduta. 

6. Apresentam dificuldades com a linguagem (reduzido vocabulário, confundem seqüência 

de sílabas). 

7. Apresentam dificuldades com a leitura, compreensão e vocabulário. 

 

Como fazer o diagnóstico de DPAC? 

 O professor é o profissional que mais percebe os sinais indicativos apresentados 

pela criança porque é no ambiente escolar (sala de aula) que estas dificuldades se tornam 

mais evidentes. O médico pediatra também participa ativamente do processo diagnóstico 

uma vez que, conhecendo as características  do desenvolvimento normal de uma criança e 

estando em contato direto com a mesma , poderá verificar quais as condições de saúde 

desta criança e encaminhar para o profissional especializado (otorrino, neurologista). 

 Uma vez realizado o exame com o médico, o fonoaudiólogo realizará a avaliação 

audiológica básica e complementar para a investigação do DPAC. 

 

 

ESCRITA 

 A grande maioria das pesquisas sobre a escrita está relacionada à ortografia, ou seja, 

sobre a nossa capacidade de recordar e produzir cadeias de letras aceitas como a ortografia 

correta de determinada palavra (Ellis, 1995). Entretanto, além da preocupação com a 

ortografia, o “escritor” (aqui, leia-se qualquer pessoa que utiliza a escrita) precisa ter uma 

preocupação com a forma de sua escrita, ou seja, como colocar suas idéias de forma a 

tornar coerente e compreensível o conteúdo escrito. Isto se chama “planejamento da 

escrita”. 

Na fala corrente, informal, a estrutura gramatical é simples, repetitiva e contém 

muitas pausas; ao contrário, a escrita tem uma estrutura gramatical complexa, não-

repetitiva e com claros limites entre as sentenças. Isto pode explicar, em parte, a dificuldade 

de algumas pessoas para se expressarem de forma escrita e não de forma oral.  A 

experiência com leitura, neste sentido, facilita o processo de escrita das pessoas, uma vez 

que, estando habituada com a forma como os textos são organizados, a pessoa tem mais 

probabilidade de produzir (escrever) seu material de forma semelhante.  

 

Sobre a ortografia: 

A escrita de palavras obedece a regras ortográficas que o leitor/escritor deve 

“obedecer” se quiser que sua mensagem escrita seja aceita de forma convencional. Os 

modelos cognitivos da ortografia indicam que há, no cérebro,  um “local” de armazenagem 

lexical dedicado à retenção da ortografia de palavras familiares: léxico de produção dos 

grafemas. 

 

A ortografia de palavras não-familiares: 

Para as palavras não-familiares e pseudo-palavras não há possibilidade de 

armazenagem lexical e o conseqüente resgate da ortografia  quando as mesmas têm de ser 

escritas. Entretanto, o “escritor” pode imaginar todas as ortografias plausíveis, mesmo que 

incorretas, para grafar as palavras pretendidas (ortografia construída). Para isso, é 

necessário decompor a palavra não-familiar ou pseudo-palavra nos seus fonemas 



componentes (consciência fonológica) e convertê-los nos grafemas apropriados.  

É necessário que a criança compreenda que o domínio do código escrito implica no 

conhecimento das regras que este código linguístico embora, na escrita isso nem sempre 

aconteça uma vez na Língua Portuguesa ele é considerado não-regular (uma grafia, mais de 

um som (/X/); um som, mais de uma grafia (/J/). Além disso, em muitos casos, a 

representação dos sons na escrita, não obedece a uma regra ortográfica fixa (ex: /j/ antes de 

e , i pode ser grafado com /j/ e /g/ = jeito, gente, jipe, girino).  

 

DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

Definindo conceitos 

(Baseado em Moojen, 2003 in BASSOLS, 2003) 

 

  São diversas e divergentes as conceituações atribuídas a estas manifestações porque 

existe uma sintomatologia muito ampla na área da aprendizagem destas habilidades que é 

decorrente de inúmeros fatores etiológicos. Entretanto, é necessário que se estabeleça uma 

adequada terminologia que possa permitir um diálogo interdisciplinar coerente. 

 A causa de qualquer dificuldade deve ser analisada, considerando-se: 

* A própria criança (suas competências e dificuldades) 

* a família 

* a escola e a sociedade 

* o professor 

* o conteúdo a ser aprendido 

  

Dificuldades de Aprendizagem 

 Conforme Moojen in Bassols et. al. (2003), sob esta denominação estão incluídas 

aquelas manifestações decorrentes de problemas: 

 Naturais (de percurso)  quando, por qualquer motivo externo à criança, ela não 

acompanha seus colegas no processo de aprendizagem. Alguns fatores causais: 

 Inadequada metodologia 

 Padrões de exigência da escola  

 Falta de assiduidade do aluno 

 Conflitos familiares eventuais 

 Problemas na 1ª e 2ª séries que ainda não foram diagnosticados como transtornos 

(porque é necessário a persistência da dificuldade) 

 Discreta perturbação emocional 

 

 Dificuldades secundárias a outros quadros diagnósticos  em consequência de 

deficiência mental, sensorial, quadros neurológicos graves ou transtornos emocionais 

significativos.  

 

Transtornos de Aprendizagem 

 A caracterização dos Transtornos de Aprendizagem é realizada considerando-se o 

que é preconizado pelos dois principais manuais internacionais de diagnóstico:  

CID – 10: elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 1992. Conforme este 

manual, o termo “transtorno” é utilizado para indicar “a existência de um conjunto de 

sintomas ou comportamentos clinicamente reconhecível associado, na maioria dos casos, a 

sofrimento e interferência com funções pessoais”(p. 5). 



 Os problemas de aprendizagem escolar estão na categoria dos Transtornos 

Específicos do Desenvolvimento das Habilidades Escolares (F 81) que, por sua vez, está 

inserida na categoria mais ampla de Transtornos do Desenvolvimento Psicológico (F 80 – 

89) e possuem os seguintes aspectos em comum: 

 Iniciam-se invariavelmente no decorrer da infância (importante fator diagnóstico!); 

 ocorre um comprometimento ou atraso no desenvolvimento das funções que estão 

relacionadas à maturação do SNC; 

 a dificuldade é persistente em maior ou menor grau.  

  Os Transtornos de Aprendizagem são diagnosticados quando os resultados do 

indivíduo em testes padronizados e individualmente administrados de leitura, matemática 

ou expressão escrita estão substancialmente abaixo do esperado para sua idade, 

escolarização ou nível de inteligência (...). Os TA podem persistir até a idade adulta. (DSM 

IV, 1995, p. 46) 

 Dificuldades Escolares 

30 a 40% da população escolar 

 Distúrbios de Aprendizagem 

5 a 7% da população escolar 

 

  

Os Distúrbios de Aprendizagem conforme Zorzi (2003): 

1. “Falsos” consequência de políticas sociais, econômicas e educacionais  

2. “Verdadeiros”    

2.1. Distúrbios de Linguagem Escrita decorrente de distúrbio específico da linguagem oral 

 2.2. Distúrbio Específico de Linguagem Escrita: dislexia 

2.3. Distúrbios Globais do Desenvolvimento (decorrente de síndromes, DM, DA...)  

 

Dislexia 

A Dislexia é um transtorno específico que se manifesta por dificuldade na 

aprendizagem da leitura (basicamente em relação ao reconhecimento das palavras 

impressas) apesar de instrução convencional, inteligência adequada e oportunidade sócio-

cultural. Corresponde, segundo o CID-10, à subcategoria transtorno específico de leitura. 

Segundo Zorzi (2003) este transtorno é caracterizado como “distúrbio específico da 

linguagem escrita”. Embora seja um transtorno de aprendizagem bastante citado na 

literatura, não existem estudos nacionais que apontam a porcentagem de pessoas disléxicas 

no Brasil: estima-se que seja em torno de 10%  conforme Alves; Siqueira, Lodi & Araújo in 

Alves, Mousinho e Capellini (2011). 

 

Características: 

 A criança/adulto apresenta dificuldade na decodificação das palavras devido a uma 

ineficiência no processamento da informação fonológica; 

 NÃO é o resultado de um distúrbio geral ou de impedimento sensorial;  

 há uma discrepância entre a dificuldade apresentada e a idade cronológica e também à 

outras habilidades cognitivas e acadêmicas; 

 pode haver dificuldades para compreender a linguagem que ouvem ou mesmo para 

expressarem-se claramente através da fala (algumas crianças compreendem muito melhor 

do que lêem e sua compreensão auditiva para a linguagem oral, quase sempre é normal); 

 a dificuldade se estende também à escrita e à ortografia; 



 para muitos autores, a causa da dislexia é devida às lesões cerebrais que afetam os 

processos cognitivos básicos, necessários ao desenvolvimento das habilidades de 

leitura/escrita e que podem ser congênitas ou adquiridas;   

 a crianças disléxica apresenta um distanciamento do padrão normal de leitura contudo, 

isto não caracteriza uma interrupção no seu desenvolvimento, uma vez que ela utiliza 

estratégias compensatórias para amenizar suas dificuldades. 

  

As dificuldades na escrita 

 As dificuldades apresentadas pela criança e/ou adulto na escrita de palavras são 

caracterizadas como: 

 DISGRAFIA: quando o padrão motor está alterado ocasionando uma ”letra feia”: diferença 

no tamanho da letra, presença de grafias diferentes na mesma palavra, letra 

incompreensível, dificuldade para “distribuir” a escrita no espaço gráfico bem como para 

separar corretamente as palavras, baixa capacidade visuoespacial. 

  

DISORTOGRAFIA: quando a escrita apresenta-se alterada em razão de trocas ortográficas.  
 


