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Introdução: Este trabalho trata-se de uma ação extensionista do Projeto de Extensão
“Psicologia e Educação – intervenção e pesquisa” que ocorreu articulada com o
Projeto Integrador (PI) do primeiro período do curso de Psicologia.  A relação entre o
desenvolvimento da linguagem e a educação é pertinente visto que a linguagem é um
aparato essencial na vida dos indivíduos, pois permite a socialização, promove
aprendizagem e é na infância que ocorre as suas primeiras manifestações e
desenvolvimento. Entretanto, há algumas dificuldades que podem surgir e prejudicar
ou retardar o seu desenvolvimento.   Objetivo: Propiciar aos alunos/extensionistas a
observação do desenvolvimento da linguagem na infância em um contexto
educacional, identificar fragilidades e potencialidades e propor uma cartilha
informativa sobre o desenvolvimento da linguagem na infância. Metodologia: A
metodologia utilizada fundamentou-se no Arco de Maguerez. Primeiramente ocorreu a
observação da linguagem em uma escola. Foram observadas duas crianças, do sexo
feminino, de dois anos de idade, em suas interações sociais no contexto educacional. A
observação foi gravada em áudio com a autorização dos seus respectivos responsáveis.
Teve a duração de 20 minutos e foi transcrita. A partir das transcrições, as falas das
crianças foram analisadas pautando-se nos referenciais teóricos sobre o
desenvolvimento da linguagem.  Resultados: Os resultados mostraram divergências no
desenvolvimento da linguagem entre as duas crianças e permitiram constatar que a
forma como o indivíduo é estimulado interfere diretamente no desenvolvimento da
linguagem, uma vez que crianças com características similares, como idade e mesmo
ambiente educacional, estão em níveis de complexidade diferentes ao emitirem
palavras. Sendo assim, é possível inferir que os estímulos que a criança recebe por
intermédio da interação com os adultos (e em particular, neste caso, com os
educadores) e as brincadeiras que ela realiza, também no contexto educacional, são
fatores que exercem influência positiva na aquisição e desenvolvimento da linguagem.
A escola então tem uma importante contribuição no desenvolvimento da linguagem de
seus alunos. Diante desses resultados, problematizou-se que a estimulação da
linguagem na infância é essencial. Hipotetizou-se que a elaboração de uma cartilha
informativa sobre a estimulação do desenvolvimento da linguagem na infância e
apresentá-la para os docentes da escola na qual as crianças participantes estudavam
seria uma forma de resolver o problema para sensibilizar os educadores sobre a
importância da estimulação no processo de aquisição da linguagem. Conclusão:
Conclui-se que essa atividade foi importante para as estudantes/extensionistas
relacionarem a teoria e prática, além de tentar solucionar e aplicar seus conhecimentos
à realidade observada. No entanto, verificou-se que a articulação entre projeto de
extensão e projeto integrador é um grande desafio metodológico. 
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