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Resumo
O desenvolvimento da linguagem 

nas crianças inicia-se a partir do 
momento em que nascem, pelo que 
todas as competências que vão adqui-
rindo ao longo do tempo são essen-
ciais para a aprendizagem da leitura 
e da escrita. Sabe-se que as crianças 
que experienciam perturbações ao 
nível da linguagem durante a educa-
ção pré-escolar estão expostas a um 
maior risco de evidenciar dificuldades 
durante o 1º Ciclo do Ensino Básico. 
Assim, o presente estudo consistiu no 
rastreio ao nível da linguagem e dos 
sons da fala de todas as crianças, aos 
4 anos de idade, do Agrupamento de 
Escolas de Monção e do Centro Infan-
til da Santa Casa da Misericórdia de 
Monção, ao longo de três anos letivos. 
No total foram rastreadas 203 crian-
ças, tendo posteriormente os dados 
sido tratados no programa SPSS. Os 
resultados sugerem que 38,4% das 
crianças falharam no rastreio e, após 
avaliação em Terapia da Fala, a per-
turbação mais prevalente é a fonoló-
gica.  

Abstract
Children start language develop-

ment from the moment they are born, 
and the skills they acquire over time 
are essential for later learning to read 
and write. It is known that children 
who experience language disorders 
during preschool education may be 
a greater risk of having difficulties in 
the 1st grade. Thus, the present study 
consisted of screening the language 
and speech sounds of all 4-year-old 
children at the Agrupamento de Esco-
las de Monção and Centro Infantil da 
Santa Casa da Misericórdia de Mon-
ção, over three school years. In total, 
203 children were screened and the 
data were later processed in the SPSS 
program. The results suggest that 
38,4% of the children failed the scree-
ning and, after the assessment by the 
Speech and Language Therapist, most 
prevalent disorder is phonological.



Introdução
As crianças em idade pré-escolar 

que apresentam perturbações ao ní-
vel da linguagem experienciam, com 
muita frequência, dificuldades na 
aprendizagem da leitura e da escrita, 
aquando da entrada no 1º Ciclo do En-
sino Básico e, consequentemente, in-
terferem com o sucesso escolar (Soa-
res, Lousada & Ramalho, 2021). 

Sensível a esta questão, o Muni-
cípio de Monção, em parceria com o 
Agrupamento de Escolas de Monção e 
o Centro Infantil da Santa Casa da Mi-
sericórdia, implementou o “Programa 
de Linguagem Oral” no qual todas as 
crianças com 4 anos de idade foram 
alvo de um rastreio de linguagem e 
fala, por parte dos seus educadoras de 
infância e sob monitorização de uma 
terapeuta da fala. Posteriormente, to-
das as crianças que não apresentavam 
as competências esperadas para a 
sua faixa etária, foram encaminhadas 
para uma avaliação pormenorizada 
em terapia da fala.

Com este projeto de investiga-
ção procurou-se analisar os dados 
recolhidos nas fases de rastreio e de 
avaliação do programa de linguagem 
oral, com o objetivo de caracterizar 
o perfil linguístico da população em 
idade pré-escolar.

Especificamente, este estudo visou 
avaliar a prevalência de perturba-
ções de linguagem e perturbações dos 
sons da fala em crianças com 4 anos 
de idade, com o intuito de definir pos-

teriormente as melhores estratégias 
preventivas ao nível da linguagem e 
da fala. 

Ao longo do desenvolvimento in-
fantil, a criança vai maturando as suas 
habilidades comunicativas e linguísti-
cas, sendo que é necessário um am-
biente rico em interações, a estimu-
lação de competências e a captação 
de normas e padrões (Lima, 2009). A 
linguagem pode ser considerada “um 
dos feitos mais espetaculares do ser 
humano” (Sim-Sim, 1998).

A linguagem oral, em particular, 
a fala é desenvolvida de forma es-
pontânea (Sim-Sim, 1998), enquanto 
a linguagem escrita requer um ensi-
no formal (Sim-Sim, 2010). Contudo, 
Rombert (2013) refere que as crian-
ças contactam desde cedo, em idade 
pré-escolar, com a leitura e a escrita 
através de um conjunto de experiên-
cias, práticas e interações, como por 
exemplo, conhecer palavras escritas, 
as letras do alfabeto, ter consciência 
dos sons, das sílabas e fazer a relação 
entre a oralidade e a escrita. A esta 
primeira abordagem que fomenta o 
desenvolvimento posterior da leitura 
e da escrita, dá-se o nome de literacia 
emergente. Considerando a impor-
tância do envolvimento da família na 
vida escolar das crianças, a literacia 
emergente no espaço familiar permite 
compreender melhor os pilares onde 
assenta a literacia emergente de cada 
criança (Gomes & Vale-Dias, 2017). 

Ora, se pensarmos que é pela lin-
guagem que o indivíduo e a sociedade 
se desenvolvem, é fundamental fo-
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mentar a literacia nas crianças (Hüb-
ner, Gabriel, Neto, Weekes & Rosa, 
2020), como medida preventiva para 
eventuais dificuldades na sua apren-
dizagem (Rombert, 2013).      

Quando o desenvolvimento da lin-
guagem está abaixo do que é esperado 
para a sua faixa etária e se verificam 
dificuldades ao nível da compreensão 
e/ou expressão, podemos estar pe-
rante uma perturbação da linguagem 
(Rombert, 2013).

Conforme o DSM-V (American Psy-
chiatric Association, 2013), a Perturba-
ção da Linguagem carateriza-se pelas 
dificuldades persistentes na aquisição 
e uso da linguagem devido a défices 
na compreensão e/ou produção. A 
criança pode apresentar competên-
cias linguísticas abaixo do esperado 
para a idade em um ou mais domínios 
linguísticos, trazendo implicações a 
nível funcional, na participação social 
e no sucesso escolar. Estas perturba-
ções podem ocorrer como perturba-
ção primária ou coexistir com outras 
perturbações numa fase precoce do 
desenvolvimento.

Considerando as evoluções ao ní-
vel da nomenclatura diagnóstica, no 
âmbito da linguagem, é importante 
definir diferentes conceitos: Emergên-
cia Tardia da Linguagem, Perturbação 
do Desenvolvimento da Linguagem e 
Perturbação da Linguagem associada 
a uma condição biomédica.

Segundo o Dicionário Terminoló-
gico de Terapia da Fala (SPTF, 2020), 
a Emergência Tardia da Linguagem 
é considerada o primeiro sintoma 

de diagnóstico de crianças com per-
turbação da linguagem. Trata-se de 
crianças que começam a falar mais 
tarde que outras e apresentam um 
vocabulário expressivo limitado com-
parativamente ao desenvolvimento tí-
pico. Rombert (2013) acrescenta ainda 
que se verifica um ritmo mais lento na 
aquisição de todos os domínios da lin-
guagem.

Por sua vez, na Perturbação do De-
senvolvimento da Linguagem, existe 
uma evolução desajustada da lingua-
gem, estando presentes dificuldades 
ao nível da compreensão e/ou da pro-
dução (SPTF, 2020), em um ou vários 
domínios da linguagem (fonologia, 
morfologia, sintaxe, semântica e prag-
mática) (Bishop, Snowling, Thompson, 
Greenhalgh & The CATALISE Consor-
tium, 2017). Dada a elevada prevalên-
cia das perturbações do desenvolvi-
mento da linguagem com estimativas 
de cerca de 15%, cerca de 1% destas 
crianças ingressam no 1º ciclo do en-
sino básico com perturbação grave da 
linguagem. 

Por último, a Perturbação da Lin-
guagem associada a uma condição 
biomédica diz respeito às perturba-
ções da linguagem tendo por base 
quadros clínicos, como por exemplo, 
perturbação do espetro do autismo, 
perturbação do desenvolvimento inte-
lectual, entre outros (SPTF, 2020).

Quando uma criança apresenta di-
ficuldades em pronunciar um ou mais 
sons da fala, podemos estar peran-
te uma perturbação dos sons fala. As 
perturbações dos sons da fala  podem 



ocorrer de forma isolada ou em con-
junto com outras dificuldades de lin-
guagem (Rombert, 2013).

É importante entender que o pro-
cesso da fala é gradual e dinâmico, 
sendo por isso natural que a primei-
ra produção das crianças seja pouco 
percetível (Batista, 2009). Quando o 
desenvolvimento ocorre dentro dos 
parâmetros esperados, à medida que 
as crianças aprendem a falar, a com-
preensão por parte de quem as ouve 
vai aumentando de forma gradual 
(Bowen, 2012), uma vez que o desen-
volvimento fonológico ocorre entre 
a primeira manifestação sonora do 
bebé, o choro, e a articulação inteli-
gível de todos os sons da língua (Mus-
zkat & Mello, 2012).

Na Perturbação dos Sons da Fala 
incluem-se problemas relacionados 
com a articulação, alteração na pro-
gramação motora da fala ou fonolo-
gia, com impacto na inteligibilidade 
do discurso (ASHA, 2003). 

A ASHA (2003) refere que a Per-
turbação dos Sons da Fala inclui di-
ficuldades na produção motora dos 
sons e dificuldades relacionadas com 
os aspetos linguísticos, ou seja, per-
turbação articulatória e perturbação 
fonológica, respetivamente. Na per-
turbação articulatória podem ocorrer 
substituições, omissões, distorções ou 
adições no som isolado ou em contex-
tos articulatórios progressivamente 
mais complexos enquanto na pertur-
bação fonológica se verifica dificul-
dade na compreensão, representação 
e uso do sistema de sons da língua e 

das regras que o governam. A pertur-
bação fonológica revela dificuldade 
linguística e pode ser consistente ou 
inconsistente (SPTF, 2020). Sabe-se 
ainda que a etiologia da perturbação 
fonológica é muitas vezes desconhe-
cida, no entanto há casos explicados 
pela existência de perturbações do de-
senvolvimento, síndromes genéticas, 
problemas auditivos ou perturbações 
neurológicas (ASHA, 2003). 

A prevalência da Perturbação dos 
Sons da Fala varia entre 10% e 15% 
das crianças em idade pré-escolar 
e 6% das crianças em idade escolar 
(McLeod & Harrison, 2009). As alte-
rações resultantes desta perturbação 
têm consequências quer ao nível da 
aprendizagem da leitura e da escrita, 
quer para o funcionamento familiar 
(Sugden et al., 2018).

As perturbações da linguagem 
e dos sons da fala podem ter reper-
cussões ao nível social, cognitivo e 
emocional ao longo da vida (Amorim, 
2011). Desta forma, é fundamental 
que se faça um rastreio da linguagem 
da criança em idade pré-escolar e, se 
necessário, a intervenção de um tera-
peuta da fala antes do ingresso no 1º 
ciclo de ensino básico (Falk, 2007; Na-
than et al., 2004). 

A avaliação e intervenção ao nível 
das perturbações de linguagem e da 
fala deve ser feita por um terapeuta da 
fala. Este vai proceder à avaliação da 
comunicação, da fala e da linguagem 
e, se necessário, irá definir um plano 
de intervenção adequado (Nogueira, 
Fernandes, Porfírio & Borges, 2000).
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Metodologia
O tipo de desenho associado a este 

estudo é transversal (uma vez que 
cada criança foi apenas alvo de ava-
liação num momento único), descri-
tivo-correlacional, com uma aborda-
gem quantitativa (Fortin, 2006).

A amostra é constituída por 203 
crianças de 4 anos de idade a fre-
quentar a educação pré-escolar do 
Agrupamento de Escolas de Monção 
e do Centro Infantil da Santa Casa da 
Misericórdia de Monção, nos seguin-
tes anos letivos: 2018/2019, 2019/2020 
e 2020/2021. Os dados foram recolhi-
dos entre 3 de janeiro de 2019 e 31 de 
dezembro de 2020.

Foi solicitada uma apreciação à 
comissão de ética da Unidade de In-
vestigação em Ciências da Saúde: En-
fermagem da Escola Superior de En-
fermagem de Coimbra relativamente 
ao presente estudo de investigação, a 
qual foi positiva. 

A cada encarregado/encarregada 
de educação foi entregue um con-
sentimento informado explicando os 
objetivos e natureza do estudo, asse-
gurando também a confidencialidade 
dos dados recolhidos, garantido as-
sim o carácter voluntário do estudo. 

O critério de inclusão definido foi 
a idade, ou seja, ter entre três anos e 
dez meses e quatro anos e dez meses. 
Pelo contrário, o critério de exclusão 
foi a não apresentação de um consen-
timento informado, bem como não ter 
o português como língua materna. 

Numa primeira fase foi solicita-
do aos encarregados/encarregadas  
de educação o preenchimento de um 
questionário sociodemográfico, onde 
foram recolhidos dados relativos à 
composição do agregado familiar e 
do estatuto social, com o objetivo de 
caracterizar a amostra. Foi, posterior-
mente, aplicado pelas educadoras de 
infância, sob monitorização de uma 
terapeuta da fala, o Rastreio de Lin-
guagem e Fala (RALF) (Lousada, Va-
lente & Mendes, 2017). As crianças que 
falharam no rastreio, foram alvo de 
uma avaliação por uma terapeuta da 
fala com recurso ao Teste de Lingua-
gem – ALPE (Mendes, Afonso, Lousada 
& Andrade, 2014) e ao Teste Fonético-
-Fonológico – ALPE (Lousada, Mendes, 
Valente & Hall, 2012).  



Instrumentos de 
recolha de dados 
junto das crianças

Para a recolha de dados acerca das 
competências linguísticas das crian-
ças, inicialmente foi utilizado o ins-
trumento de Rastreio de Linguagem e 
Fala. Este tem como objetivo identifi-
car de forma rápida as competências 
de compreensão auditiva, expressão 
verbal oral, metalinguagem e fonético-
-fonológicas em crianças em idade pré-
-escolar, sendo o tempo de aplicação 
de cerca de 5 a 10 minutos por crian-
ça (Mendes, Lousada & Valente, 2015). 
Neste estudo foram utilizadas duas das 
três folhas de registo do teste: até aos 4 
anos e até aos 5 anos de idade.

O Teste de Linguagem – ALPE é um 
instrumento que avalia formalmente 
as competências de compreensão au-
ditiva e de expressão verbal oral (nos 
domínios semântico e morfossintáti-
co) e a metalinguagem (nos domínios 
semântico, morfossintático e fonoló-
gico) em crianças dos 3 anos e 0 meses 
aos 5 anos e 12 meses, que tenham o 
Português-Europeu como língua ma-
terna (Mendes, Afonso, Lousada & An-
drade, 2014).  

O Teste Fonético-Fonológico – 
ALPE é um instrumento que avalia a 
capacidade de articulação verbal, o 
tipo e percentagem de ocorrência de 
processos fonológicos, bem como a 
inconsistência na produção repetida 

da mesma palavra, em crianças dos 3 
anos e 0 meses aos 5 anos e 12 meses 
(Mendes, Afonso, Lousada & Andrade, 
2013).

Os dados recolhidos foram inse-
ridos numa base de dados e a cada 
participante foi atribuído um código, 
de modo a garantir a sua confidencia-
lidade. A base de dados está protegi-
da com uma palavra-chave e apenas 
as investigadoras deste projeto têm 
acesso à mesma.

Resultados
Ao longo dos três anos do estudo, 

foram rastreadas 203 crianças, das 
quais 88 do sexo feminino (43,3%) e 
115 do sexo masculino (56,7%) (Figura 
1), com uma média de 50.96 meses de 
idade (Tabela 1).

Figura 1: Amostra desagregada por sexo

N. Válido Mínimo Máximo Média Desvio
padrão

196 51 53 50,96 3,26

Tabela 1 - Idade em meses
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De acordo com os dados recolhi-
dos através do questionário sociode-
mográfico aplicado às famílias, foi 
possível averiguar que, no que con-
cerne à composição do agregado fa-
miliar, 39,9% das crianças vive com 
o pai, a mãe e irmão(s) (N=81), 34,5% 
com o pai e com a mãe (N=70) (Figura 2). 

Figura 2: Composição do agregado familiar das 

crianças que compõe a amostra

Foi avaliado o estatuto social das 
crianças envolvidas no presente estu-
do, o qual variou entre elevado (N=32, 
15,8%), médio-elevado (N=53, 26,1%), 
médio (N=52, 25,6%), médio-baixo (N=53, 
26,1%) e baixo (N= 12, 5,9%) (Figura 3).

Figura 3: Distribuição da amostra por estatuto 

social

As crianças envolvidas no estudo 
pertencem a 6 estabelecimentos esco-
lares, de acordo com a seguinte distri-
buição  (Figura 4). 

Figura 4: Distribuição da amostra por estabeleci-

mento de ensino

Relativamente à frequência em Te-
rapia da Fala, a maioria das crianças 
(97,5%) nunca tinham frequentado, 
sendo que apenas 2% tinha beneficia-
do ou estava a beneficiar de terapia 
da fala. 

No que concerne aos resultados 
obtidos a partir do RALF, 61,6% das 
crianças passaram e 38,4% falharam. 
Quanto às diferenças de género, das 
38,4% (N= 78) que falharam no ras-
treio, 12,3% (N=25) eram do sexo femi-
nino e 26,1% (N= 53) do sexo masculi-
no. Por outro lado, 61,6% das crianças 
(N= 125) passaram no rastreio, sen-
do 31,0% (N= 63) do sexo feminino e 
30,5% (N= 62) do sexo masculino.

Há uma associação significativa 
entre a cotação do rastreio e o sexo 
dos participantes (X2(1)= 6,585, p<.50), 
sendo que a maioria dos participan-



tes que falharam no rastreio são do 
sexo masculino (Figura 5).

Figura 5: Cotação do rastreio desagregada por sexo

No que concerne às Perturbações 
de Linguagem, das 203 crianças ras-
treadas, 7,4% (N= 15) apresentaram 
Perturbação do Desenvolvimento da 
Linguagem, havendo uma associação 
significativa entre a cotação do ras-
treio e a presença ou não da Pertur-
bação do Desenvolvimento da Lingua-
gem (X2(1) = 25,956, p= .00). Por outro 
lado, 5,4% das crianças (N=11) têm 
Perturbação da Linguagem Associada 
a Condição Biomédica. 

No que diz respeito às Perturba-
ções dos Sons da Fala, das 203 crian-
ças rastreadas, 5,9% (N=12) revelaram 
uma Perturbação Articulatória, ha-
vendo uma associação significativa 
entre a perturbação e a cotação no 
rastreio (X2(1) = 20,439, p= .00). Por 
outro lado, 14,3% (N= 29) apresentou 
uma Perturbação Fonológica, haven-
do uma associação significativa entre 
a presença de perturbação fonológica 
e a cotação no rastreio (X2(1) = 54,220, 
p= .00). 

Por último, das 203 crianças ras-
treadas, 5,4% (N=11) apesar de terem 
falhado no rastreio não apresentam 
perturbação no âmbito da linguagem 
e/ ou dos sons da fala. 

Na Figura 6 é possível observar a 
prevalência das perturbações no âm-
bito da linguagem e da fala. 

Figura 6: Prevalência das perturbações no âmbito da 

linguagem e da fala

  

Discussão dos 
Resultados

Os resultados sugerem que de en-
tre as várias perturbações no âmbito 
da linguagem e da fala, as perturba-
ções dos sons da fala são as mais pre-
valentes, o que é consistente com os 
dados encontrados na literatura, que 
sugerem uma alta prevalência destas 
perturbações, que variam entre 10% 
e 15% em crianças em idade pré-es-
colar (McLeod & Baker, 2014). Assim, 
pode dizer-se que as crianças com 
Perturbação dos Sons da Fala consti-
tuem uma grande percentagem dos 
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casos nos quais os Terapeutas da Fala 
têm necessidade de intervir (McLeod 
& Harrison, 2009). O adequado desen-
volvimento dos sons da fala é muito 
importante para o desenvolvimento 
infantil, não só na futura aprendiza-
gem da leitura e da escrita como nas 
componentes social e relacional das 
crianças (Mousinho et al., 2008). 

A deteção precoce é essencial para 
que se possam tomar medidas atem-
padamente e assim diminuir os casos 
existentes ou atenuar o prejuízo que a 
perturbação possa ter para o desen-
volvimento da criança. O facto de não 
se detetar atempadamente ou não 
se fazer um acompanhamento ade-
quado aos casos de perturbações da 
linguagem ou dos sons da fala, pode 
contribuir para a exclusão social das 
crianças, tendo efeitos nefastos no 
desenvolvimento da personalidade 
(Ortiga, 2000). 

A maioria das crianças que falha-
ram no rastreio são do sexo mascu-
lino, o que é consistente com dados 
presentes na literatura (Murteira et 
al., 2009; Fox, Dodd & Howard 2002).  

Embora as perturbações ao nível 
da fala e da linguagem estejam pre-
sentes em 38,4% da amostra, apenas 
2% estavam a ser, ou já tinham sido 
acompanhadas em Terapia da Fala. 
Este dado é revelador da importância 
do rastreio nesta faixa etária, uma vez 
que para aumentar a probabilidade 
de sucesso escolar, a intervenção pre-
coce é essencial (Law, 2001).

Conclusão
Embora cada criança tenha o seu 

próprio ritmo no processo de aqui-
sição da linguagem, em caso de exis-
tência de perturbação, é essencial 
que esta seja diagnosticada atempa-
damente. Assim, este estudo sugere 
que o rastreio das perturbações da 
linguagem e da fala nas crianças da 
educação pré-escolar, além de impor-
tante, é também eficaz. No entanto, 
importa reforçar que para além do 
rastreio é fundamental que haja re-
cursos humanos suficientes ao nível 
escolar e da saúde, para que efetiva-
mente as crianças e as respetivas fa-
mílias tenham acesso a oportunida-
des que melhorem a sua qualidade de 
vida.

É de referir que a recolha e aná-
lise de dados para o presente estudo 
foi realizada no período anterior à 
pandemia provocada pela Covid-19, 
pelo que este fator poderá revelar-se 
uma limitação deste estudo, na medi-
da em que poderá não refletir a atual 
realidade do desenvolvimento lin-
guístico das crianças. Assim, sugere-
-se a realização de um estudo futuro 
que permita avaliar qual o impacto da 
pandemia nas crianças e comparar os 
resultados anteriores e posteriores à 
pandemia.
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“Aqueles que passam por nós, 
não vão sós, não nos deixam sós. 
Deixam um pouco de si, 
levam um pouco de nós”

Antoine de Saint-Exupery, 
O Principezinho
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