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“A linguagem é tão facilmente adquirida e tão universal,

que muitas vezes nos esquecemos que é uma            

competência tão complexa.”  

Bishop, 2000

Linguagem 



Linguagem

Organização das 

experiências de 

aprendizagem

Regulação do 

comportamento

Comunicação e 

interação social

Funções da

linguagem

Compreensão e 

expressão de emoções



Linguagem

Ainda não 
fala

Não se relaciona com 
os colegas

Não sabe fazer-se 
entender

Não aponta

Faz birras 
frequentemente

Não consegue 
seguir a turmaÉ muito 

teimoso

Não olha 
para nós

Não percebe as 
histórias



Desenvolvimento da Linguagem

Nascimento
O bebé nasce programado 

para comunicar

• Noção do principio de 
reciprocidade social

• Respostas diferentes 
para emoções negativas 
e positivas 

• Reação aos sons

• Direção do olhar/cabeça
para a fonte Sonora

• Produção monossilabos

3 meses
Relação mãe-filho

6 meses
Liberta a mão

• Preferência pelo 
rosto da mãe

• Existência de objetos

• Comunicação através 
do olhar

• Aumento do número 
de relações sociais

• Produz sons variados 
(dissílabos)SINAIS DE ALARME:

• Não reage à estimulação sonora

• Não sorri

• Não estabelece contacto ocular



Desenvolvimento da Linguagem

9 meses
Permanência do objeto

• Atenção conjunta

• Necessidade de saber 
o nome dos objetos

• Resposta a pedidos 
simples como “dá”

• Vocalizações com 
significado 

12 meses
Aponta

18 meses
Aumento da compreensão 

verbal
• Existência do mundo para 

além do campo visual

• Necessidade de linguagem

• Reação ao nome

• Atenção conjunta 
consistente (olha para 
onde estão a apontar)

• Compreensão e 
imitação de ações

• Emergência do jogo 
simbólico

SINAIS DE ALARME:
• Deixar de produzir sons

• Não reagir ao seu nome

• Não olhar quando brincam com ele

• Não produzir palavras (18 meses)



2 anos
Compreende e expressa-se 

por palavras

3 anos
Faz frases completas

4 anos
Com concordância 

gramatical

• Formulação de 
pedidos verbais e não 
verbais

• Formulação de perguntas

• Presença de jogo 
cooperativo

• Expressão  correta e 
Compreensão de 
frases complexas

Desenvolvimento da Linguagem

SINAIS DE ALARME:
• Não compreende instruções simples

• Não combina palavras

• Discurso ininteligível (3-4 anos) 



Desenvolvimento da Linguagem: Onde estamos?

Comunicação alterada: Verbal Vs. Não verbal?

Domínios afetados: Compreensão Vs. Expressão?

Componentes afetadas: Fonologia, Semântica, Morfossintaxe e Pragmática?
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Áreas e Componentes da Linguagem

Compreensão capacidade de atribuição do 

significado de cadeias fónicas ou gráficas com base no 

material existente no conhecimento linguístico.

Expressão  capacidade de produção de cadeias 
fónicas ou gráficas com significado, pressupondo também um 

acesso às regras gramaticais ou ao conhecimento linguístico.

Dois domínios…



Áreas e Componentes da Linguagem

Semântica – Os significados da língua

Sintaxe – Os modelos frásicos da língua

Morfologia – As palavras da língua

Fonologia – Os modelos sonoros da língua

Pragmática – A utilização da língua em contexto

Conteúdo

Forma

Uso



Áreas e Componentes da Linguagem

Pragmática

Semântica

USO

CONTEÚDOFORMASintaxe

Morfologia

Fonologia

COMPREENSÃO / EXPRESSÃO



Perturbações da Comunicação 

Perturbação 

da 

Linguagem

Perturbação 

do Som da 

Fala

Perturbação da 

Fluência

Perturbação da 

Comunicação 

Social

Classificação DSM 5



Desenvolvimento da Comunicação/Linguagem na PEA

Nasciment
o

3 meses 6 meses
9 meses 12 meses 18 meses

Alteração no 

contacto 

ocular
Não segue 

com o olhar

Não 

mostra
Não 

apontaNão utiliza a 

comunicação pelo 

objeto

Não dá

Não verbaliza 

com intenção

Não imita 

ações

SINAIS DE ALARME:
• Contacto ocular atípico 

• Não responde ao nome 
• Não Aponta

• Não partilha



A Linguagem na PEA

• Alterações na leitura e uso do comportamento não-
verbal

• Alteração nas regras e máximas conversacionais

• Dificuldade em fazer analogias e em fazer inferências

• Discurso estereotipado 

• Falta de espontaneidade

• Alteração na prosódia

• Vocabulário restritivo e/ou 
circunstancial e estereotipado

• Dificuldade na compreensão da 
mensagem

• Desenvolvimento fonológico 
tendencialmente normativo embora 

muitas vezes com alterações práxicas 

(DVD)

• Estruturas frásicas “rígidas”

• Erros no uso de pronomes pessoais e 

concordâncias verbais

• Desempenho inferior na compreensão

…Com Perturbação da Linguagem associada?

Pragmática

Semântica

USO

CONTEÚDOFORMASintaxe

Morfologia

Fonologia



Perturbação da Linguagem (DSM 5) 

Pragmática

Semântica

USO

CONTEÚDOFORMA
Sintaxe

Morfologia

Fonologia

Algumas caracteristicas…

• Dificuldades no acesso lexical

• Vocabulário pobre e pouco variado

• Frases curtas e simples

• Erros de flexão verbal e nominal e de

concordância género-número

• Alterações na memória auditiva verbal

• Capacidade reduzida em narrar histórias

ou em fornecer informação específica

acerca de um acontecimento vivido
COMPREENSÃO / EXPRESSÃO



Interação Social na PEA

Pais Pares

Relação instrumental

Vinculação atípica

Falta de interesse em 
estabelecer amizades

Pouca consciência dos 
sentimentos dos outros

Dificuldades na imitação

Modelo de relação interpessoal 



Interação Social na PEA

Contacto ocular

Sorriso social

Oferta e procura de conforto

Partilha

Regras conversacionais

Regras de cortesia

Identificação e expressão de sentimentos

Seguir ou terminar rotinas

Seguir e reconhecer regras

Previsão de consequências

A
lt
er
aç

ão
…



Interação Social na PEA

Isolamento 
social sempre 
que possível

Tolerância à 
aproximação 
social mas 

sem iniciativa 

Procura pela 
aproximação 
social mas 

sem iniciativa  

Excessivament
e formal 

Perfis de interação



Avaliação da Comunicação e da Linguagem

Comunicação Pré-verbal

- Comportamentos Pré-comunicativos

- Comportamentos de Comunicação Informal

- Comportamentos de Comunicação formal

Linguagem verbal

- Compreensão

- Expressão

Observação do comportamento

- Casa

- Escola

- Contexto clínico



Intervenção na PEA

Do mais 
simples 

para o mais 
complexo

Intervir
De forma 

sistemática

De um 
para 
um

Mais do 
que um 

domínio em 
simultâneo

Comportament
o

Vs.

Consequência

A partir de 

preferências
Linguagem 

Clara

Respeitando

etapas
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Intervenção na PEA

Papel do Terapeuta da Fala

• Modela e otimiza o afeto, o entusiasmo e a atenção da criança

• Usa a afetividade positiva

• Gere a tomada de vez, assumindo compromisso e reciprocidade 

social em todo o processo

• Responde de forma consistente às pistas comunicativas da criança

• Proporciona inúmeras e variadas oportunidades de comunicação

• Elabora atividades

• Adapta a linguagem de acordo com o nível comunicativo da criança

• Gere as transições entre atividades



Intervenção na PEA

Objetivos terapêuticos

Desenvolver a imitação

• Facial

• Gestual

• Vocal

• De ações

• De jogos/brincadeiras

Desenvolver a 

comunicação não-verbal

• Uso e compreensão de 

gestos naturais

• Uso e compreensão de 

gestos convencionados

Desenvolver a comunicação 

verbal

• Compreensão

• Expressão



Intervenção na PEA (Exemplos)

Objetivo: Fazer pedidos não-verbais através do gesto
Como?

• Utilizar o gesto “dá” ou “mais”, treinando o gesto através da modelação com objetos de referência

Objetivo: Utilizar gestos simples para comunicar
Como?

• Estimular o uso de gestos comunicativos simples convencionados 
• Nomear os objetos/alimentos/ações acompanhados de gestos, reforçando sempre que é obtida uma resposta, esperando que a 

criança comece a imitar o gesto e mais tarde produza a palavra respetiva

Objetivo: Associar dois ou mais gestos
Como?

• Associar dois gestos que representem um nome + verbo que a criança já utilize ou reconheça facilmente 

Comunicação através do gesto



Intervenção na PEA (Exemplos)

Compreensão da vocalização e da fala

Objetivo: Responder pelo nome
Como?

• Chamar repetidamente pela criança até ela olhar para o adulto. Se não olhar, o adulto deve colocar-se de frente para a criança 
e se necessário tocar-lhe no braço, repetindo o seu nome até que esta olhe diretamente para si

Objetivo: Identificar objetos familiares através da nomeação em diversos contextos
Como?

• Inicialmente fazer o pedido acompanhando-o com gesto. 
• Identificar objetos em diversos contextos. 

Objetivo: Cumprir ordens simples em diversos contextos
Como?

• Cumprir ordens simples (2 relações semânticas) com objetos que já identifique, usando o gesto
• Cumprir ordens simples (2 relações semânticas) com diversos objetos, reduzindo o uso de gestos



Intervenção na PEA

Contexto 

afetuoso

Trabalho 
em equipa

Brincar 
como forma 

de intervir

Envolver a 

família

Ensino 

intensivo

Comportamentos 

positivos

Para o sucesso do processo terapêutico:



OBRIGADA! 




