COMUNICAÇÃO, LINGUAGEM E FALA
-

“Ele tem uma linguagem muito própria …”
“Fala muito à “sopinha de massa”…”

Muitas vezes, pais, educadores e professores são capazes de detetar que uma criança
apresenta uma dificuldade, ainda que ao fazer referência a esta, não consigam identificar qual
a área exata onde esta dificuldade se insere.
É importante compreender que existem diferenças entre estes três conceitos, por fim a
ajudar a identificar a área em questão.
Ao falar de comunicação falamos de um processo complexo onde ocorre a troca de
informação que visa influenciar o comportamento do outro. Por exemplo: o bebé chora quando
tem fome ou sono, ainda que inicialmente não o faça de forma intencional, os pais acabam por
dar um significado àquele comportamento. A comunicação pode ser realizada de diversas
formas e através de combinações verbais (uso da linguagem – oral ou escrita) e não-verbais
(olhar, expressão facial, postura, gestos e linguagem corporal).
Por sua vez, exclusivamente humana, a linguagem é o instrumento de comunicação mais
importante e poderoso. É através da linguagem que conseguimos desenvolver competências
linguísticas de receção, transformação e transmissão de informações.
Para haver receção de informação tem de se conseguir compreender a linguagem –
linguagem compreensiva; e para que haja transmissão tem de ser capaz de formular a
linguagem – linguagem expressiva. A linguagem diferencia-se em três componentes principais:
a forma – regras que gerem os sons, bem como todas as suas possíveis combinações
(fonologia), formação e estrutura interna das palavras (morfologia), e organização das palavras
numa frase (sintaxe); o conteúdo – significado das palavras e interpretação das suas
combinações (semântica); e o uso – adaptação e adequação da linguagem ao tipo de contexto
social (pragmática).
A fala é o ato motor que permite que ocorra a transmissão de sons, de palavras e de frases,
é o modo verbal oral de transmitir mensagens que envolve coordenação neuromuscular, e que
permite que se realizem movimentos orais para que se produzam sons em unidades linguísticas.
A fala pode ser caracterizada quanto à articulação – produção de sons realizada pelos
articuladores; quanto à ressonância – equilíbrio do fluxo aéreo entre o nariz e a boca; quanto à

voz – vibração produzida pelas pregas vocais na laringe; quanto à fluência – débito; e quanto à
prosódia – que diz respeito à acentuação e à entoação das palavras e das frases.

Em caso de dúvida o Terapeuta da Fala é o profissional competente que o pode ajudar a
compreender, e identificar qual a área onde se insere a dificuldade observada.
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