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INTRODUÇÃO 

  O objetivo deste estudo é identificar a percepção de alunos do 4o ano de graduação em 

fonoaudiologia sobre o uso do brinquedo na terapia fonoaudiológica. 

 

CONCLUSÃO  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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 O desenho deste estudo se caracteriza como pesquisa qualitativa que trabalha com o universo de 

significados, dos motivos, atitudes, pois o indivíduo se diferencia não só por agir, mas por pensar 

sobre o que realiza e por interpretar ações a partir da realidade vivida e compartilhada (MINAYO, 

2010).   

 

  Aspectos éticos 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o número 534/2009. 

  

  Participantes da amostra 

  No ano de 2011, 25 alunos do sexo feminino cursavam o 4o ano do Curso de Graduação em 

Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP e estavam inseridos em 

programas de estágios oferecidos pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação Prof. Dr. 

Gabriel Porto da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas- 

Cepre/Fcm/Unicamp. No entanto, somente 16 aceitaram participar da pesquisa e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

       

 Coleta de dados 

     Para a coleta de dados foi construído um instrumento com questões semi-estruturadas que foi 

aplicado por meio de entrevistas. Este instrumento foi desenvolvido por meio da pesquisa 

exploratória e por meio do pré-teste e foi aplicado a graduandos da Fonoaudiologia que não fizeram 

parte da amostra final do estudo. 

 

 Local da coleta de dados 

  As entrevistas foram aplicadas pela pesquisadora no Cepre/Fcm/Unicamp em horários pré-

determinados pelos graduandos e cada entrevista teve duração média de 15 minutos. 

  

  Tratamento das informações 

 Para o tratamento das informações, as entrevistas foram transcritas na íntegra. 

 

  Análise dos dados 

 Os dados foram analisados e categorizados e os dados discutidos à luz dos recursos teóricos. 

  

 Considerando que a pesquisa qualitativa lida com sujeitos e sua subjetividade, é possível 

compreender que o objeto da pesquisa se constitui e é constituído na e pela linguagem. Desse 

modo, quando se quis compreender além dos significados que os dados apresentaram se fez 

necessário a utilização da análise de conteúdo. (BARDIN, 2004). 

 

 

 

 

 

  Verificou-se nesse estudo, que o brinquedo e as brincadeiras foram utilizados pelos 

graduandos tanto na avaliação como na realização da terapia fonoaudiológica. A brincadeira é 

vista pelos alunos como estratégia para entrar no mundo da criança e dessa forma, a terapia vai 

envolvê-la de forma mais natural possível. Afirmaram também que ao mesmo tempo em que o 

uso do brinquedo é efetivo ele também é lúdico, visando que o vínculo entre o terapeuta e a 

criança seja criado e que os objetivos da terapia fonoaudiológica sejam alcançados. 

 O uso do brincar como estratégia de intervenção fonoaudiológica impulsiona o diálogo entre 

o terapeuta e a criança.  E é por meio do diálogo durante o brincar que a criança participa por 

inteiro, com os olhos e pelo toque das mãos. 

 Desta forma, na formação acadêmica do fonoaudiólogo deve ser contemplada a aquisição de 

habilidades sobre o tema brinquedos e brincadeiras. Neste sentido, cabe mencionar que o Curso 

de Graduação em Fonoaudiologia da Unicamp tem trabalhado com essa temática em disciplinas 

teóricas e práticas e também em oficinas. 
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 O brinquedo e o brincar são importantes ao desenvolvimento infantil porque é por meio 

deles que a criança aprende a lidar com diferenças, aprende que todos a sua volta são 

diferentes e nisso ela tem um maior aprendizado de significados de forma alegre e natural. 

Dessa forma, há a facilitação de aquisição de conceitos e habilidades, a integração de sentidos, 

no qual a interação, comunicação e socialização são promovidas (SAMPAIO et al, 2010). 

 O brinquedo permite à criança recriar e recriar-se, sendo uma atividade necessária em sua 

vida, em todos os estágios do desenvolvimento (BEE, 2003). O brincar possibilita que a 

criança se conheça, a si própria e aos outros, em suas relações recíprocas e colabora no 

desenvolvimento infantil (VYGOTSKY, 2007). 

  Durante a formação acadêmica, o brincar tem ocorrido frequentemente nos 

atendimentos de crianças e esta prática deveria ser assegurada, visto que essa experiência 

influenciará na atuação do profissional (FUGISAWA, MANZINI, 2006). 

 O uso do brincar como uma estratégia de intervenção fonoaudiológica nos processos de 

desenvolvimento infantil impulsiona a dialogia e permite ao fonoaudiólogo ter acesso ao 

funcionamento da linguagem da criança (POLLONIO, 2005). Isso porque já nos anos 70 o 

brinquedo era usado como facilitador do treino da fala e tinha também o objetivo de favorecer 

a aquisição de habilidades (FREIRE, 1990).   

 Considerando que o brincar da criança é a maneira mais rica do aprendizado e que fornece 

respostas por meio das ações, proporcionando o desenvolvimento da comunicação e 

possibilitando as relações sociais, esta pesquisa visou conhecer a percepção dos graduandos 

sobre a utilização de brinquedos na terapia fonoaudiológica. Além disso, a pesquisa buscou 

verificar se o brinquedo é utilizado pelos graduandos na terapia fonoaudiológica, identificar 

razões para o uso ou não uso do brinquedo e verificar os tipos de brinquedos e de que forma 

são utilizados na terapia fonoaudiológica.  
 

 

 

 

 
 

 Participaram do estudo 16 graduandos e os dados coletados nas entrevistas foram 

agrupados três categorias: utilização do brinquedo na terapia fonoaudiológica e razões do uso 

ou não uso; tipos de brinquedos utilizados e como foram utilizados; percepção dos 

graduandos quanto aos resultados do uso do brinquedo. 

  

 Os resultados identificaram a percepção de 16 alunos do 4o ano de graduação em 

fonoaudiologia sobre o uso do brinquedo na terapia fonoaudiológica conforme os dados 

demonstrados abaixo.  

  

-A utilização do brinquedo na terapia fonoaudiológica e razões do uso ou não uso: 

  

 Todos os 16 participantes declararam utilizar os brinquedos e a brincadeira na avaliação e 

na terapia fonoaudiológica e relataram muitos benefícios, ou seja, que o brinquedo é essencial 

para o desenvolvimento da terapia, pois, o contexto lúdico colabora com a formação do 

vínculo entre o fonoaudiólogo e criança e também torna a terapia mais prazerosa para a 

criança. Segundo o relato de um dos alunos: 

 

“Entrando no mundo dessa criança é possível explorar várias funções como, por exemplo, a 

funcionalidade de músculos de forma divertida e que a criança faça sem se sentir 

incomodada”.  

  

-Tipos de brinquedos utilizados e como foram utilizados: 

 Doze participantes declararam utilizar com maior frequência brinquedos como o Lince 

(jogo de tabuleiro), Fantoches, Cara a Cara, Massinha, Boliches e também revelaram ter o 

habito de confeccionarem brinquedos e jogos utilizando na maioria das vezes os materiais 

recicláveis.  

 Verificou-se também que a utilização do brinquedo é feita de acordo com o objetivo da 

terapia, sendo citada essa questão por 14 dos 16 participantes. Os graduandos relataram 

intercalar a brincadeira com exercícios deixando assim a terapia mais divertida para a criança. 

  

-Percepção dos graduandos quanto aos resultados do uso do brinquedo: 

 Todos os 16 alunos declararam ter percepção positiva sobre o uso do brinquedo e 

afirmaram que é por meio do lúdico que o vínculo entre terapeuta e a criança são formados.  

 Declararam que o brinquedo leva a criança a ter benefícios com uma terapia bem 

desenvolvida sem sair do que é natural para ela: a brincadeira. Foi constatado que o uso do 

brinquedo e de brincadeiras é a estratégia para que os objetivos sejam alcançados. 
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