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RESUMO 

A Escola vive hoje diante de desafios contextualizados com a 
sociedade informacional, onde cada vez mais emerge a 
necessidade de integrar aos processos de aperfeiçoamento das 
atividades educacionais, profissionais especializados, dentre eles 
o fonoaudiólogo. O presente artigo analisa a inserção do áudio 
instrucional, na utilização em Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem, com crianças da Educação Infantil, numa 
instituição de ensino de referência da cidade do Recife, 
Pernambuco, Brasil. O procedimento metodológico consiste em 
descrever o processo de criação do áudio instrucional, a partir do 
desenvolvimento do roteiro técnico, subsidiado pela sequência 
didática da atividade. Detalhamos o planejamento técnico, a 
criação do roteiro para gravação do áudio, o seu tratamento em 
software específico, a implementação no ambiente virtual, a 
utilização com os alunos e a avaliação com o professor e a 
fonoaudióloga, juntamente com a equipe de Informática 
educacional.   

Categoria 

Metodologias de uso de Tecnologias de Informação e 
Comunicação de apoio à aprendizagem. 

Termos gerais 

Tecnologia, Educação, Fonoaudiologia, Aprendizagem, Escola, 
TIC, Áudio, Voz, Melodia, Entonação, Vibração, Tom, Textura, 
Intensidade, Altura, Inflexão, AVEA.  
 
 

 

 

 

 

Palavras chave 

Fonoaudiologia; Tecnologia Educacional; Informática; Educação; 
Aprendizagem; Escola. 

1. INTRODUÇÃO 
Desde os seus primórdios o homem se comunica com o mundo ao 
seu redor através dos diversos tipos de linguagem. Inicialmente, a 
gestual, depois a verbal e, por fim, mais aprimorada e capaz de 
resistir ao tempo, à escrita [6]. Milênios adiante surge uma ciência 
voltada ao estudo e compreensão dos processos utilizados pelo 
homem para comunicar-se: a Fonoaudiologia. Trata-se do “estudo 
da fala e da audição” [12]. 

Tal ciência, em função de suas origens baseadas numa herança 
médico organista, inicialmente adotou um perfil clínico de 
intervenção. Entretanto, gradativamente, constituiu uma base 
multidisciplinar ao estabelecer relações estreitas com outras 
ciências, entre as quais, a Linguística e a Educação [9]. 

No Brasil, a Fonoaudiologia surge seguindo um modelo norte 
americano, e desempenhando uma atuação meramente técnica, na 
década de 60. Entre os anos de 1920 e 1940 já eram preconizadas 
práticas fonoaudiológicas ligadas ao processo educacional. Nessa 
época os distúrbios de linguagem consistiam em padrões 
lingüísticos divergentes daqueles impostos pela Língua Nacional. 
Não eram levadas em conta as variantes ou especificidades 
decorrentes dos diversos contextos socioculturais [3]. 

Após anos de reinvidicações junto ao Ministério da Educação e 
Cultura do Brasil (MEC), por professores e técnicos, houve a 
aprovação do curso de graduação em Fonoaudiologia; e em 
dezembro de 1981 a regulamentação da profissão de 
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Fonoaudiólogo [20]. Ao longo dos anos, tal ciência foi 
estabelecendo ramificações de acordo com as suas áreas de 
atuação, e dentre elas, surgiu a Fonoaudiologia Escolar [7].  

Sobretudo no início, houve confusão, tanto em relação aos 
objetivos, quanto à atuação da Fonoaudiologia dentro da Escola.  
Continuava presente a ideia, de uma atuação respaldada em 
intervenções de caráter terapêutico [19]. À medida que uma 
parcela cada vez maior de profissionais dessa área se insere na 
Escola, mais claro vai se tornando o perfil de atuação junto à 
equipe psicopedagógica – professores e demais profissionais – 
pais e alunos. A proposta consiste em criar condições eficazes 
para que as capacidades dos educandos possam ser exploradas ao 
máximo, não no sentido de eliminar problemas, mas de 
incrementar as habilidades e, consequentemente potencializar o 
desenvolvimento e a aprendizagem [18]. 

Seguindo essa necessidade de atuação ampla, e não clínica, dentro 
da Escola, tornou-se imprescindível ao profissional atuante na 
área estar interconectado aos novos paradigmas do contexto 
educacional. 

2. FONOAUDIOLOGIA E TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL 
A tecnologia integra-se cada vez mais à Educação, e neste sentido, 
o desenvolvimento de Ambientes Virtuais de Ensino e 
Aprendizagem (AVEA), utilizados com o computador, enquanto 
recurso ou ferramenta assume papel relevante. O AVEA é um 
sistema computacional destinado ao suporte de atividades 
mediadas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
e por um professor-orientador. Integram múltiplas mídias e 
recursos, apresentando informações organizadas, proporcionando 
interação entre pessoas e objetos do conhecimento, possibilitando 
a socialização, a colaboração e a cooperação no contexto 
educacional.  

O computador consiste num elemento integrador, que incorpora 
várias mídias (escrita, oral, visual e auditiva), simultaneamente; 
promove interdisciplinaridade, interatividade e motivação para o 
aprendizado. É fundamental, entretanto, a consciência de que a 
simples presença de um computador, onde quer que seja não 
oferece garantia de um ambiente propício à aprendizagem [8]. 
Evidencia-se, portanto, a necessidade de estratégias estimuladoras 
contextualizadas, visto que: “Todo o conhecimento está conectado 
e relacionado, não devendo ser aprendido fragmentando-se o 
ambiente ou o indivíduo da vida real” [5]. 

O planejamento de AVEA deve considerar a proposta 
construcionista envolvida no planejamento do roteiro do software 
personalizado. Isto fica claro no momento em que o docente 
estabelece uma didática que favorece situações de aprendizagem 
onde o aluno cria seu próprio espaço de interação e construção de 
sua aprendizagem. Assim, priorizamos a voz, no desenvolvimento 
das atividades com crianças na faixa etária entre 5 e 6 anos, como 
um dos instrumentos estimuladores a serem associados ao 
computador, que dispõe de mídias diversas, dentre as quais, a 
auditiva. 

O fonoaudiólogo é o profissional que estuda e que possui dados 
mais específicos sobre a anatomia e a fisiologia vocal, o que é de 
extrema importância na escolha de técnicas fisiologicamente mais 
adequadas e equilibradas no treinamento vocal. Diante da rápida 

evolução das tecnologias de informação e comunicação, tornou-se 
mais decisivo o conhecimento dos mecanismos de produção e 
utilização correta da voz para a conquista dos resultados 
esperados [16]. 

As TIC podem auxiliar neste processo, sobretudo a partir do 
desenvolvimento de ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, 
contextualizados e adequados às realidades dos alunos e da 
instituição, mediados pelo professor. Com os anos 80 chegam, sob 
a denominação de "novas tecnologias da informação e da 
comunicação", novas opções apoiadas no desenvolvimento de 
máquinas e dispositivos projetados para armazenar, processar e 
transmitir, de modo flexível, grandes quantidades de informação. 
A "novidade" das tecnologias da informação reside, algumas 
vezes, na natureza dos apoios, e outras, como no caso de meios 
convencionais, no uso, na interação dos mesmos com outros 
meios [14]. 

A voz falada é a expressão mais autêntica do que são as pessoas e 
de como se sentem, além de meio de comunicação [11]. A voz 
pode acentuar ou ilustrar uma informação textual; oferece o 
mundo às pessoas através dos sons; cada voz é única em suas 
vibrações, nos seus tons, na sua textura e musicalidade. Além dos 
aspectos intrinsecamente ligados a voz, tais como os citados 
acima, estão também relacionados a melodia, a entonação e a 
parte prosódica da língua [2][13]. 

A sua atuação e a sua mensagem será avaliada, segundo a 
percepção que tiverem em relação a sua imagem vocal. 
Geralmente não é o que você diz que faz essa imagem, mas como 
você diz [17]. Como parte integrante da equipe psicopedagógica, 
num mundo cada vez mais tecnológico e informacional, a 
Fonoaudiologia Escolar associa os seus conhecimentos 
específicos referentes, sobretudo, à voz, enquanto estímulo 
auditivo, às especificidades de outro integrante do processo: a 
Informática educacional. 

Neste contexto, este artigo apresenta, dentre várias atividades 
desenvolvidas num laboratório de informática educacional, o 
processo de desenvolvimento do áudio instrucional, para 
utilização em AVEA, com crianças da Educação Infantil, numa 
instituição de ensino de referência da cidade do Recife, 
Pernambuco, Brasil. Nas atividades nos laboratórios de 
informática educacional, os alunos utilizam os AVEA mediados 
pelos professores, constituindo-se num ambiente onde se criam 
tais “possibilidades”, favorecendo, assim, o processo de ensino e 
aprendizagem. A mediação e dinâmica empreendidas pelo 
professor tornam os alunos participantes ativos deste processo. 

O resultado é que, enquanto vemos muitos cursos tradicionais 
sustentando-se única e exclusivamente na proximidade natural de 
suas aulas presenciais, a educação mediada pelas tecnologias não 
pára de evoluir e de criar condições para a efetiva redução de 
distâncias [10]. O computador viabiliza a criação de situações 
mais propícias, ricas e específicas para a construção de 
conhecimento [4].  

O uso de computadores segundo os princípios construcionistas foi 
proposto por Seymour Papert com base nas ideias de diferentes 
pensadores contemporâneos – ideias que não se contrapõem, mas 
se interrelacionam, em um diálogo que as incorpora a um 
processo de descrição-execução-reflexão-depuração. Assim, 
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Dewey, Freire, Piaget e Vygotsky se constituem nos principais 
inspiradores do pensamento de Papert [1]. 

O procedimento metodológico consiste em descrever o processo 
de criação do áudio instrucional, a partir do desenvolvimento do 
roteiro técnico, subsidiado pela sequência didática da atividade. 
Detalhamos o planejamento técnico, a criação do roteiro para 
gravação do áudio, o seu tratamento em software específico, a 
implementação no ambiente virtual, a utilização com os alunos e a 
avaliação com o professor e a fonoaudióloga, juntamente com a 
equipe de Informática educacional. 

3. METODOLOGIA  

3.1 Abordagem metodológica 

Estabelecer referenciais norteadores contextualizados com os 
objetivos da investigação é fator primordial para a definição da 
metodologia a ser adotada. O papel do pesquisador é aquele de 
imparcialidade, e ao mesmo atento a detalhes que serão 
submetidos no decorrer do evento.  Quando estamos empenhados 
na caracterização da pesquisa, podemos ser ajudados na 
concretização desse propósito, se nos detivermos brevemente no 
delineamento dela. Isto não é outra coisa que o desenvolvimento 
hipotético do estudo que queremos realizar [21].  

Para tanto, foi realizado um estudo das opções técnicas, 
metodológicas, teóricas e epistemológicas, para assegurar, no 
percurso desta investigação, além de uma melhor sistematização, 
certo controle de apropriação e articulação sobre as etapas a serem 
seguidas.  A preocupação com as alternativas nos traz reflexão 
sobre as estratégias para articulação da aplicabilidade das opções 
disponíveis, preestabelecidas, estruturadas, relevantes e 
necessárias, ao estabelecer uma lógica entre [23]. 

Nesta investigação será adotada uma abordagem qualitativa, com 
o objetivo de descrever o contexto da pesquisa. A pesquisa 
qualitativa com apoio teórico na fenomenologia é essencialmente 
descritiva. Desta maneira, a interpretação dos resultados surge 
como a totalidade de uma especulação que tem como base a 
percepção de um fenômeno num contexto. Por isso, não é vazia, 
mas coerente, lógica e consistente [21]. 

A construção do pesquisador na análise qualitativa é dada a partir 
do tratamento do material, que conduz à busca peculiar e interna 
do que está sendo analisado, descobrindo seus códigos sociais a 
partir das falas, símbolos e observações [22]. Essa busca do 
pesquisador, que pretende compreender e interpretar à luz da 
teoria coloca-se como uma contribuição singular e 
contextualizada ao universo científico.  

3.2 Método de investigação 

Adotou-se a perspectiva investigatória da pesquisa qualitativa, e, 
mais especificamente, o estudo de caso, entre os tipos de pesquisa 
qualitativa característicos, talvez o estudo de caso seja um dos 
mais relevantes. O estudo de caso é uma categoria de pesquisa 
cujo objeto é uma unidade a ser analisada de forma profunda. Um 
dos motivos para a complexidade do estudo de caso pode ser 
determinado pelas teorias que dão suporte ao pesquisador, que por 
sua vez, tem condições de observar o fenômeno em sua evolução, 
bem como suas relações estruturais fundamentais [21].  

O “estudo de caso” diferencia-se dos demais tipos de estratégias 
metodológicas por lidar com uma ampla variedade de evidências. 
A característica do “estudo de caso” sobre um conjunto de 
acontecimentos determina uma precisão maior na formulação de 
questões com base na revisão de literatura, esclarecendo que este 
procedimento é um meio para atingir uma finalidade e não o alvo 
da pesquisa em si [24]. Este método agrega elementos para a 
compreensão de fenômenos organizacionais, por tratar o objeto 
estudado como uma reprodução individualizada da realidade. Na 
medida em que começam a surgir opiniões divergentes 
relacionadas ao objeto de estudo, o pesquisador agrega essa 
divergência ao estudo, possibilitando que a realidade possa ser 
vista por diferentes perspectivas. No curso da investigação, novos 
aspectos estudados foram sendo detectados, visando o 
enriquecimento da pesquisa [23]. Algumas estratégias das 
pesquisas, a exemplo da pesquisa exploratória, foram relevantes 
no trabalho investigativo. Vale assinalar que, no tocante à 
estratégia do estudo de caso, a discussão em relação à análise de 
um caso único exige do pesquisador um trabalho tenaz de forma a 
expor as evidências [24]. 

3.3 Campo de pesquisa 

O desenvolvimento das atividades aconteceu no laboratório de 
informática educacional, de uma instituição de ensino de 
referência, na cidade no Recife, Pernambuco, Brasil. 

3.4 Participantes da pesquisa 

As atividades desenvolvidas envolveu a participação de uma 
fonoaudióloga e dois profissionais de Informática educacional, 
sendo um técnico e um supervisor. Além disso, 100 alunos da 
Educação Infantil, na faixa etária entre 5 e 6 anos, divididos em 
turmas, juntamente com a professora, durante o momento de 
utilização do AVEA no laboratório de informática educacional. 

3.5 Recursos utilizados 

Os recursos utilizados foram: um computador com recursos de 
multimídia, com os softwares: Adobe® Flash® CS4 e Adobe® 
Soundbooth® CS4. O laboratório de informática educacional 
dispõe de 20 computadores multimídia, com fone de ouvido e 1 
computador para o professor iniciar ou mediar as atividades, 
sendo este conectado a projetor multimídia e tela retrátil em local 
estratégico do ambiente.  

3.6 Coleta e tratamento dos dados 

O ponto de partida foi o desenvolvimento do roteiro pedagógico 
da atividade, pela professora, orientado durante a interação com o 
técnico da informática educacional. Este desenvolveu, a partir do 
roteiro recebido, o planejamento técnico da atividade, onde 
considerou as inserções do áudio instrucional, relacionando-o 
com o design, botões e outras funcionalidades do AVEA (Figura 
1). Para esta pesquisa foram utilizados com instrumentos de coleta 
dos dados o planejamento técnico, gerando  o roteiro de gravação 
de áudio e a própria gravação do áudio pela fonoaudióloga. 
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Figura 1. Tela inicial do AVEA – “Escolinha do Mar” 

Esta situação de organização da atividade na prática remete-nos a 
formulação de uma filosofia educacional empírica que propõe a 
aplicação do método científico em situações de aprendizagem que 
se caracterizam por um continuum experiencial. Considera a 
aquisição do saber como fruto da reconstrução da atividade 
humana a partir de um processo de reflexão sobre a experiência, 
continuamente repensada ou reconstruída. É de fundamental 
importância à experiência significativa para a criação de um 
ambiente de aprendizagem e descoberta, no qual alunos e 
educadores se engajem num trabalho de investigação científica, 
em que ocorre: o processo cíclico ação-testagem-depuração-
generalização; o autodomínio na representação e o 
estabelecimento de conexões entre conhecimentos que o aluno 
possui – o velho – para a construção de um novo conhecimento 
[1]. 

No desenvolvimento de AVEA a questão da técnica é abordada 
durante o processo de produção, no momento em que se 
transforma o roteiro do professor no planejamento técnico. Vamos 
considerar nesta pesquisa, o conceito de tecnologia, como o 
conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam 
ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento 
em um determinado tipo de atividade; e de técnica, como a 
maneira, jeito ou habilidade especiais de lidar com cada tipo de 
tecnologia, para executar ou fazer algo. A tecnologia é o “estudo 
dos processos técnicos de um determinado ramo de produção 
industrial ou de mais ramos.” Já a técnica, no mesmo dicionário, 
“compreende todo o conjunto de regras aptas a dirigir eficazmente 
uma atividade qualquer.” A função do planejamento técnico é 
concretizar, viabilizar e produzir, dentro da concepção de 
aprendizagem do professor, um ambiente que possibilite ao aluno 
interagir e construir seu conhecimento [10]. 

O professor está inserido num contexto desafiador no cenário 
educacional, o qual estabelece referenciais diversos com relação à 
sua prática, envolvendo sua formação, ação educativa, forma de 
planejar e atuar diante dos alunos, o relacionamento político com 
a instituição e sua contribuição sociocultural para a comunidade 
educativa. A própria dimensão técnica do professor representa um 
ângulo da dimensão política, na medida em que a busca formas 
que favoreçam a aquisição do saber. [26]. 

Ao criar o roteiro de gravação do áudio instrucional (Tabela 1), o 
técnico contata a fonoaudióloga, para a gravação e edição no 
computador (Figura 2). Neste momento, a fonoaudióloga faz uma 
leitura de revisão do texto, considerando os aspectos 
fundamentais das instruções que serão passadas aos alunos. Após 
a leitura, são realizadas inserções, correções ou ajustes no texto e 
inicia-se o processo de gravação. 

Durante o desenvolvimento da atividade utilizando o software 
Adobe®Flash® CS4 Professional, através da linguagem de 
programação denominada ActionScript®, usam-se nomenclaturas 
e denominações que ao logo do tempo foram aprimoradas para 
auxiliar na tarefa de programação, servindo de documentação para 
outros profissionais que venham a alterar ou consultar o código-
fonte do AVEA. Na tela inicial de uma aula (AVEA), geralmente 
é inserido um botão para que o usuário passe o cursor do mouse 
sobre ele, clique e vá para a atividade. Esta ação gera dois 
resultados: 1º.) ao passar o mouse sobre o item escolhido, o 
primeiro áudio será emitido informando-lhe do que se trata a 
opção; 2º.) Após a escolha e a ação do clique, este é direcionado 
até a atividade em si, onde automaticamente vem a segunda parte 
do áudio contendo informações e orientações para execução da 
tarefa.  

Os textos dos áudios são primeiramente colocados no papel, em 
uma tabela com características próprias, criadas exclusivamente 
para a fonoaudióloga fazer a leitura e gravação, com duas colunas 
e quantidades de linhas equivalentes à quantidade de falas 
necessárias (Tabela 1), a coluna do lado esquerdo abriga os nomes 
abreviados dos botões e dos áudios instrucionais. Existe uma 
relação entre o nome do botão e o nome da atividade, por 
exemplo: se uma atividade se chama “jogo da memória”, por 
convenção e padronização, utilizam-se apenas quatro letras para 
representá-la no código-fonte, assim tanto o nome da atividade 
quanto o do botão, será chamado de “memo”, no caso do botão 
terá uma extensão, que é “_btn” referenciando a palavra “botão” 
abreviada. A mesma técnica também vale para o áudio 
informativo. A extensão “_inf” deriva da palavra “informação”, 
tomando o exemplo anterior, o nome “memo_inf” significa que se 
trata do áudio informativo da atividade do jogo da memória. 

Sendo assim, a tabela é formada pelo nome dos arquivos com 
terminações especificas para utilização no código e suas 
respectivas informações, que serão gravadas para aplicação. 
Preparado este material, é impresso uma cópia para a 
fonoaudióloga fazer a leitura e se necessário alguma correção, 
utilizando o software Adobe® Soundbooth® CS4. Inicia-se o 
processo de gravação do texto da aula, o qual posteriormente será 
ouvido e verificado se há a necessidade de outra gravação ou 
correção, para daí, editar o arquivo, editando as falas e salvando-
as no formato WAV® (ou WAVE), um formato-padrão de 
arquivo de áudio da Microsoft® para armazenamento de áudio em 
computadores PC. Um formato sem compressão, que será 
importado pelo o Adobe® Flash® e transformado no formato 
SWF (Shockwave® Flash®) que é um formato de arquivo para 
aplicações Web, tendo por característica suportar conteúdo 
multimídia. Finaliza-se, assim, a implementação do áudio do 
AVEA da atividade. 
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Áudio – Escolinha do Mar – infantil IV - Utilização 11/03/2010 

index_inf A Escolinha do Mar! 

marq_btn Escolha! 

leve_btn Quadro do Doutor Camarão. 

musi_btn Descubra! 

memo_btn Jogo da memória 

pint_btn --- 

ligu_btn --- 
 

marq_inf Com o mouse, circule apenas o que podemos 
encontrar no mar. 

leve_inf Leve ao quadro do doutor camarão, o nome 
de cada figura! Observe a sílaba inicial de 
cada uma! 

musi_inf O maestro Villa-Peixes ensina aos alunos 
lindas canções! Clique nas imagens e 
descubra do que se trata casa canção. Em 
seguida arraste os nomes para o local correto. 

memo_inf Descubra onde estão os pares, figura e nome, 
através do jogo da memória 

pint_inf Observe a imagem e pinte bem bonito! 

ligu_inf Ligue os pontos de acordo com a sequencia 
numérica, e descubra que animal irá aparecer. 
Em seguida, escreva do seu jeito o nome 
deste bichinho! 

 

ca.swf CA 

pei.swf PEI 

tu.swf TU 

pol.swf POL 

con.swf CON 

si.swf SI 

tuba.swf tubarão 

peix.swf peixe 

cara.swf caranguejo 

ostr.swf ostra 

estr.swf estrela do mar 

cama.swf camarão 

bale.swf baleia 

polv.swf polvo 

Tabela 1. Roteiro técnico para gravação de áudio pela 
fonoaudióloga no software Adobe® Soundbooth® 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Tratamento do áudio gravado no software Adobe® 
Soundbooth® 

 
Em relação à aula selecionada como referência para este artigo, a 
mesma foi desenvolvida a partir da exploração do livro “A 
Escolinha do Mar”, da autora brasileira Ruth Rocha, com crianças 
na faixa etária entre 5 e 6 anos, da série Infantil IV. 

Foram gravados os títulos da aula, as instruções gerais das 
atividades, como também especificidades: sílabas iniciais, música 
e reforços positivos para obtenção de desempenhos satisfatórios. 

A voz enriquece a transmissão articulada, acrescentando à palavra 
o conteúdo emocional, a entonação, a expressividade, 
identificando o indivíduo tanto quanto sua fisionomia e 
impressões digitais [16]. No decorrer da gravação foram 
adequados os aspectos referentes à voz, tais como intensidade, 
altura e inflexão, objetivando potencializar os estímulos auditivos. 

O sotaque, os regionalismos, ou seja, as características 
socioculturais locais foram sempre respeitadas e encontram-se 
presentes “acusticamente”, dando uma conotação personalizada 
ao texto. 

Após a gravação, o técnico edita o áudio e apresenta novamente 
para a fonoaudióloga ouvir e fazer suas considerações. Terminado 
o processo, o áudio é implementando no AVEA. Posteriormente, 
é agendada a atividade com os alunos no laboratório de 
informática educacional, onde no primeiro momento a professora 
apresenta as atividades, fazendo a mediação inicial, permitindo 
aos estudantes um primeiro contato com as instruções visuais e 
auditivas da atividade. 

Na sequência, os alunos vão para os computadores, em dupla, e 
desenvolvem suas atividades, sendo acompanhados pelo 
professor. Após a atividade, é marcado um momento de avaliação 
com a fonoaudióloga e, posteriormente com a equipe de 
informática educacional. 
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4. RESULTADOS / DISCUSSÃO 
As avaliações realizadas em sala de aula, acompanhadas pela 
fonoaudióloga, após as atividades no laboratório de informática 
educacional, trazem resultados satisfatórios referentes ao 
desenvolvimento das habilidades e competências relacionadas à 
compreensão de situações problema, expressão verbal e/ou escrita 
de soluções. 

É possível, portanto, constatar a aquisição do conteúdo explorado, 
em sua grande maioria, mediante as respostas obtidas, nas quais as 
crianças cantam as músicas abordadas, estabelecem relações entre 
as músicas e os personagens da história, analisam foneticamente 
as palavras destacadas identificando diferenças e semelhanças, 
realizam o reconto da história com riqueza de detalhes. 

Ao longo do percurso metodológico foram desenvolvidos AVEA, 
nos quais os estímulos visuais tais como: cores, ilustrações e 
movimentos, estiveram sempre associados aos verbais, levando-se 
em consideração a faixa etária, os centros de interesse e o 
conhecimento prévio das crianças. 

A voz foi empregada, de maneira ajustada, a cada situação 
específica proposta como desafio e atuou como estímulo 
potencializador à visão, no que se refere a absorção dos 
conhecimentos pedagógicos, em função do enriquecimento que 
promove à fala, como refere [16], por meio de aspectos que lhe 
são peculiares: intensidade, altura, inflexão. 

Desde a interpretação de comandos acústicos fornecidos pelo 
computador, a relação do estímulo auditivo com o visual, até o 
manuseio do mouse para a execução das atividades; estão sendo 
trabalhadas habilidades que, posteriormente, são evidenciadas no 
decorrer do processo de aprendizagem. 

Os resultados obtidos não se restringem, portanto, a soluções de 
alterações de caráter fonológico. Referem-se ao crescimento 
observado no desempenho de atividades perceptuais e cognitivas, 
vinculadas diretamente à aquisição, compreensão e uso da 
linguagem. 

Atingem, consequentemente, todos os alunos e não só aqueles 
com necessidades específicas, visto que, tais atividades 
potencializam a organização acústico motora, a atenção seletiva e 
até as áreas executivas referentes à capacidade de 
julgamento/escolha. As conquistas adquiridas sinalizam vantagens 
na manutenção e aperfeiçoamento do trabalho. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A integração entre os setores de Fonoaudiologia e Tecnologia 
Educacional, no desenvolvimento dos AVEA, ocorre desde 2008, 
de modo sistemático, semanalmente; e atende as séries do Infantil 
III e IV, da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental. 

No que se refere aos educandos, os benefícios adquiridos por 
meio desta prática, relacionam-se ao desenvolvimento da acuidade 
auditiva, ao exercício da atenção, concentração e à capacidade de 
análise e seleção de sons. Isso tudo associado aos estímulos 
visuais, também presentes na atividade. O direcionamento e uso 
de instrumentos tecnológicos avançados e específicos, voltado ao 
contexto educacional, têm gerado mudanças na maneira de 
aprender e pensar, por parte dos educandos. 

Quanto maior a riqueza de estímulos que a criança receber melhor 
será o seu desenvolvimento intelectual; sendo assim, tal dinâmica 
vem favorecer aos profissionais de educação (educadores), cujo 
objetivo é garantir o processo de ensino e aprendizagem, através 
da obtenção de resultados satisfatórios nas diversas áreas do 
conhecimento. 

A informática educacional atua como grande aliada ao processo 
de ensino e aprendizagem, visto que, o computador, utilizado 
como instrumento de mediação pedagógica, potencializa as 
possibilidades do estabelecimento deste processo. 

Aos profissionais e estudantes de Fonoaudiologia, cria-se mais 
uma área de atuação dentro da Escola, na qual a utilização 
adequada da voz desempenha papel relevante. Conforme os 
objetivos da Fonoaudiologia Escolar, o uso da Informática 
acontece, não como uma ferramenta terapêutica, e sim como um 
recurso voltado à ampliação das possibilidades necessárias ao 
desenvolvimento dos processos da comunicação. 

A partir de uma integração entre a Fonoaudiologia e Tecnologia 
Educacional, as instituições de ensino poderão estabelecer novas 
situações de aprendizagem, dinâmicas, lúdicas e contextualizadas 
com práticas educativas modernas e inseridas no paradigma 
informacional atual. 
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