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Chomsky apresenta em sua gramática uma 

teoria que discute aspectos linguísticos como a 

criatividade do falante e a sua capacidade de 

emitir e de compreender frases inéditas. Sendo 

assim, a gramática seria considerada um 

sistema finito que permite gerar um conjunto 

infinitos de frases gramaticais. (Noam 

Chomsky). 
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RESUMO 

 

O seguinte trabalho terá como objetivo nos levar a reflexão e compreensão a 
respeito do processo de regularização verbal por crianças em fase de aquisição 
de língua materna. No decorrer do desenvolvimento verbal na faixa etária de 0 
aos 5 anos, várias influências no âmbito social acontecem, como se dá esse 
processo de regularização verbal? Apresentar também de que forma os 
estudos estabelecem um elo no processo de regularização verbal, por crianças 
de 0 aos 5 anos, assim como no processo de aquisição de linguagem e com 
isso, compreender como se dá tal regularização. No presente estudo, em uma 
abordagem qualitativa, faremos uma revisão bibliográfica e será construída 
uma análise que consistindo em pesquisa de índole bibliográfica a partir de 
artigos científicos. A pesquisa desse modo procede mostrando como se dá e 
como é o processo de verbalização em crianças em fase de aquisição de 
língua materna, isto é, como funcionam estes processos em crianças de 0 a 5 
anos de idade. As partes citadas são de extremo valor para mergulhar mais no 
tema, incluindo fontes clássicas e obras atuais.  
 
Palavras-chave: Aprendizagem; Ensino; Verbalização; Criança. 
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ABSTRACT 

The following work will aim to bring us reflection and understanding about the 
process of verbal regularization by children in the mother tongue acquisition 
phase. In the course of the verbal development in the age group of 0 to 5 years, 
various influences in the social environment happen, how does this process of 
verbal regularization happen? Also present how the studies establish a link in 
the process of verbal regularization, by children from 0 to 5 years old, as well as 
in the process of language acquisition and thus understand how such 
regularization takes place. In the present study, in a qualitative approach, we 
will make a bibliographical review and will build an analysis consisting of a 
bibliographical research based on scientific articles. The research thus 
proceeds by showing how the process of verbalization occurs and how it is in 
children in the phase of acquisition of mother tongue, that is, how these 
processes work in children from 0 to 5 years of age. The cited parts are of 
extreme value to dive more in the theme, including classical sources and 
current works. 
  
Keywords: Learning; Teaching; Verbalization; Child. 
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1. INTRODUÇÃO    

 

O seguinte trabalho teve como objetivo nos levar à reflexão e compreensão a 

respeito do processo de regularização verbal por crianças em fase de aquisição de 

língua materna. Para que possamos ter um total entendimento deste tema, foi 

primordial compreendermos a sua importância e como funciona no dia a dia.   

Acredita-se ser importante estimular a pesquisa nesse campo, considerando 

que o trabalho com a linguagem é um importante componente no processo 

pedagógico com isso, é pertinente entender como as teorias Gerativista e 

Behaviorista funcionam com suas relações na prática social contribuindo para a 

compreensão da problemática desta pesquisa.  

No decorrer do desenvolvimento verbal na faixa etária de 0 aos 5 anos, várias 

influências no âmbito social acontecem como se dá essa influência no processo de 

regularização verbal? 

Entender como é o processo de regularização dos verbos irregulares e 

regulares no funcionamento das gramáticas das línguas reconhecida como parte do 

processo evolutivo dos sistemas linguísticos, assim como o processo de aquisição 

da linguagem são elementos fundamentais para essa compreensão.  

Por tudo isso, o objetivo central dessa pesquisa foi apresentar de que forma 

os estudos estabelecem um elo com o processo de regularização verbal, por 

crianças de 0 aos 5 anos no processo de aquisição de linguagem e, com isso, 

compreender como se dá o processo de regularização verbal. 

Deste modo, os objetivos específicos foram apresentados: as teorias 

Gerativista e Behaviorista no processo de aquisição da linguagem, os estágios do 

processo de aquisição da linguagem, segundo a teoria Gerativista e, por fim, 

relacionado as etapas do processo de aquisição da linguagem com relação às 

estratégias de regularização verbal. 

No presente estudo, em uma abordagem qualitativa, foi realizada uma revisão 

bibliográfica e produzida uma análise que consiste em pesquisa de índole 

bibliográfica retirada de artigos científicos. A metodologia em análise visa mostrar e 

pesquisar argumentos teóricos publicados nos últimos 20 anos. Os autores 
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selecionados foram: Raquel Santos, Eduardo Kenedy, Robert Kaplan, Parisi 

Antenucci, Tamires Pereira Duarte Goulart, Carmen Lúcia Barreto Matzenaue e 

Maria de Lourdes dos Santos Morgado, Paule Aimard, Ronald Beline, Eduardo 

Kenedy, Diana Pessoas de Barros e Raquel Santos.  
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2. À LUZ DAS TEORIAS GERATIVISTAS E BEHAVIORISTAS 

 

Na língua portuguesa, temos alguns conjuntos de regras a serem seguidas 

como em qualquer outra língua. Vivemos em um país com bastantes variantes 

linguísticos, porém, acaba não se tornando certo usar suas variantes em todas as 

situações encontradas no dia a dia. No âmbito social, cada indivíduo tem a 

obrigação de ter limites no que se irá falar. Ele terá de seguir o padrão da sociedade 

em que vive para ter êxito no que ele estará à procura como afirma: Beline. 

 

Esse limite que temos de estabelecer. Embora o indivíduo possa utilizar 
variantes, é no contato linguístico com outros falantes de sua comunidade 
que ele vai encontrar os limites para a sua variação individual. Como o 
indivíduo vive inserido numa comunidade, deverá haver semelhanças entre 
a língua que ele fala e a que os outros membros da comunidade falam 
(BELINE, 2014, p. 128).     

  

A língua é um instrumento de comunicação, pois sem ela não teríamos como 

nos entender e expressar. A comunicação sempre foi extremamente importante para 

todos nós, tanto antigamente quanto nos tempos atuais, em que a linguagem, seja 

ela social ou virtual, é usada o tempo inteiro com objetivos diferentes, afinal, a língua 

é a fundadora da sociedade: “Todos nós nos acostumamos a considerar a 

comunicação muito importante (Quem não comunica se estrumbica), seja para o 

mundo globalizado de hoje, seja para o mundo de sempre, já que fundadora da 

sociedade (PESSOA, 2014, p.25)”. 

No começo do século XX, Saussure afirmou que a língua é e sempre será 

fundamentalmente um mecanismo na área da comunicação como ainda cita Pessoa: 

 

No início do século XX, a afirmação de Saussure de que a língua é 
fundamentalmente um instrumento de comunicação constituiu uma das 
rupturas principais da linguística saussureana, em relação às concepções 
anteriores dos comparatistas e das gramáticas gerais do século XIX 
(PESSOA, 2014, p.25). 
 

Para levarmos em consideração o processo de aquisição de linguagem, é 
necessário prestar atenção nas situações que aparecem a todo instante no 
desenvolver da criança. Reparar ao mesmo tempo, o que está sendo obtido e o que 
está sendo produzido por ela como afirma Aimard: 
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Para dar uma ideia da aquisição, seria preciso levar em conta, 
simultaneamente, os fenômenos múltiplos que interferem a cada momento 
no progresso da criança. Apreciar no mesmo nível o que a criança percebe, 
o que ela produz, o que compreende. Ao mesmo tempo, descrever os 
progressos facilmente apreciáveis e os mecanismos que subentendem as 
aquisições (AIMARD, 1986, p.35). 
 

Encontram-se diversos pontos de vista para enxergarmos a linguagem,a partir 

de cada ser racional por conta do seu estudo, seus pensamentos, interesses, seus 

costumes de raciocínio privado sobre a linguagem sendo mais ou menos coerente 

como relata Aimard: “Existem diversas maneiras de “ver” a linguagem. Cada um de 

nós, por sua formação, seus interesses, seus hábitos de pensamento, possui uma 

visão pessoal sobre a linguagem que é mais ou menos coerente (AIMARD, 1986, 

p.13)”.    

Relatar as aquisições da criança, não será nada impossível. Por um ponto de 

vista, podemos afirmar que todos os responsáveis poderiam ser aptos a apresentar 

a criação das crianças e também conseguem detalhar como isso foi ocorrendo no 

passar do desenvolvimento, como ainda relata Aimard: 

 

Descrever as aquisições da criança, sem dúvida, não é a tarefa mais difícil. 
De um lado, todos os pais atentos seriam capazes de destacar as 
produções das crianças e de fixar as referências cronológicas. Esta 
descrição, entretanto, não é tão facilitada como parece. Por que se irá ser 
atento? Que manifestação nosso interesse retém e se prestam a 
interpretações? (AIMARD, 1986, p.35). 
 

O gerativismo surgiu em 1957 por Noam Chomsky, o escritor afirmar que 
afirmou que nós seres humanos, já nascemos com nossa propriedade inata de nos 
expressar. Ele afirma que, qualquer usuário de uma língua terá o conhecimento e a 
eficiência de usá-la de formas distintas, sendo sua aptidão. Esse conhecimento é 
privado e com tudo isso, vai contra tudo que o Behaviorismo diz como afirma 
Aimard: 

 

Uma só hipótese pode dar conta desta aptidão em adquirir 
estruturas da linguagem: um “dispositivo inato da linguagem” (Language 
Acquisition Device: LAD) inscrito no potencial genético humano. A partir da 
hipótese inicial, numerosos pesquisadores inclinaram-se para um 
verdadeiro dogma que se tornou autoridade nos anos 60-70, e mesmo 
além, o da condição inata da linguagem humana, ou mais exatamente, das 
estruturas gramaticais da linguagem humana (D. Mac Neil, E. H. Lenneberg) 
(AIMARD, 1986, p.17). 
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O Gerativismo foi criado com o intuito de desvendar e entender como 

funciona a linguagem dos humanos. Esta corrente, basicamente, foi criada com o 

objetivo de ir contra qualquer tipo de ideia do Behaviorismo, segundo apresentado 

por Kenedy: 

 

Ao longo desse meio século, o gerativismo passou por diversas 
modificações e reformulações, que refletem a preocupação dos 
pesquisadores dessa corrente em elaborar um modelo teórico formal, 
inspirado na matemática, capaz de descrever e explicar abstratamente o 
que é e como funciona a linguagem humana. A linguística gerativa foi 
inicialmente formulada como uma espécie de resposta e rejeição ao modelo 
behaviorista de descrição dos faros da linguagem. (KENEDY, 2016, p.127) 
 

Do ponto de vista de Chomsky (2016), é tarefa sim do linguista mostrar a 

capacidade do falante. Ele afirma que, todos os seres racionais já nascem com a 

capacidade, a pré-disposição de entender, produzir e reconhecer a base estrutural 

da sua língua.  

Com todas essas informações, o grande mentor do Gerativismo afirma 

também que a língua é um conjunto infinito de frases já existentes ou frases que 

poderão ser criadas aleatoriamente, tornando, assim, o falante apto a produzir um 

conteúdo que nunca tinha sido expressado por ele.  

Uma das coisas que Chomsky (2016) não se cansa de afirmar e reafirmar é 

que todo ser humano tem a capacidade de desenvolver uma língua, já que tem 

internalizada essa habilidade inata.  

Chomsky (2016) afirma nos estudos que, nós, seres humanos, temos o nosso 

diferencial. Todos nós, sujeitos racionais, em quaisquer ações realizadas, usamos e 

abusamos dos nossos conhecimentos mentais em atividades criativas. Com isso, o 

nosso destaque em vista dos animais, dessa forma, temos o nosso diferencial em 

vista dos animais irracionais, ainda de acordo com Kenedy.  

 

Chomsky chegou a afirmar, inclusive, que a criatividade é o principal 
aspecto caracterizador do comportamento linguístico humano, aquilo que 
mais fundamentalmente distingue a linguagem humana dos sistemas de 
comunicação animal. (KENEDY, 2016, p.128).  
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O ponto primordial do ser humano é a sua criatividade, pois é nela que 

conseguimos desenvolver táticas para melhorar nosso desempenho linguístico e, 

com isso, a nossa forma de nos comunicar se distingue da linguagem animal, como 

citou Kenedy acima.   

 
 

2.1 O PONTO DE VISTA BEHAVIORISTA  

 

No começo da década de 50, o mundo começava a conhecer o modelo 

Behaviorista pelo Skinner, também conhecido como pai do behaviorismo.  Todo 

Segundo ele, indivíduo racional possui nele uma matriz base, sua Gramática 

Universal (GU). A afirmação na qual o Linguístico se amparava era que a criança 

apenas repetia tudo o que ouvia em seu âmbito social, no seu lugar de convívio, 

como declara Kaplan: 

 

Até meados dos anos 50, pressuposições de base teórica Behaviorista 
dominavam o campo da Linguística Aplicada. Skinner, o pai do 
Behaviorismo, sustentava que a aquisição da linguagem pela criança era 
feita através da imitação do comportamento dos adultos e da forma de 
hábitos – ditos linguísticos (KAPLAN, 1985, p.53). 
 

No Behaviorismo é trabalhado o encorajamento e o modelar os modos das 

crianças para que ela consiga se realizar no seu âmbito social. Através desse 

método, a criança começa a entender suas situações do cotidiano, o que precisa 

fazer na sua rotina, para conseguir tudo aquilo que ela almeja. Nessas soluções 

podem-se ter respostas positivas ou negativas, de acordo com Santos: 

 

Skinner propunha ser capaz de predizer e controlar o comportamento verbal 
mediante variáveis que controlam o comportamento (estímulo, resposta, 
reforço) e a especificação de como essas variáveis interagem para 
determinar uma reposta verbal particular. Se essa resposta for reforçada 
positivamente, a tendência é que o comportamento se mantenha. Se a 
resposta for reforçada negativamente, o comportamento é eliminado. Se 
não há reforço (positivo ou negativo), o comportamento tende a 
desaparecer (SANTOS, 2002, p.217). 
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O ensino da língua era semelhante a qualquer tipo de ensino aprendizagem, 

todos os processos, necessitavam passar pelos métodos de repetição e ausência, 

ainda segundo Santos: 

Assim, para Skinner, o aprendizado linguístico era análogo a qualquer outro 

aprendizado (o que, naquela época, significava dizer que todo o 

comportamento/aprendizado – linguístico ou não – era visto como aprendido por 

reforço e privação), (SANTOS, 2002, p.217). 

Idealize uma situação na qual a criança está em uma loja com a mãe e 

imediatamente agarra-se a um brinquedo (estímulo). Ela começa a chorar 

(resposta). Caso esta mãe compre este brinquedo e faça a vontade desta criança, 

ela estará automaticamente reforçando positivamente e “ensinando” à criança que 

se ela chorar, irá conseguir o que almeja. Porém, se a mãe não faz o querer desta 

criança (reforço negativo), a mesma “entenderá” que não será chorando que irá 

obter o que quer, como relata Aimard.  

 

Um bebê de 6 meses, esperto, tranquilo, brinca em seu berço, emitindo 
gorjeios que ele sabe fazer. Nenhum elemento novo nas produções 
sonoras; ele aperfeiçoa aquisições recentes, exercitasse em qualquer coisa 
e parece tirar disso muito prazer (AIMARD, 1986, p.35). 
 

Na fase de entendimento e compreensão da língua, o bebê a todo instante 

percebe os seus novos progressos, a cada som emitido é uma descoberta nova e 

por vezes, aos olhos do adulto não seria nada, mas a criança, será algo novo e 

extraordinário, como afirma Aimard acima.  

        
 

2.2 OS PRIMEIROS DIZERES 
 

Na faixa etária de 8 ou 10 meses a criança começa a apresentar sons estáveis e 
repetivos incansavelmente, como “dadada” ou “papapa”. Porém, essas produções 
não compõem um progresso ou mudança significativa, como relata Aimard: 
 

Pelos 8 a 10 meses se manifesta mais e mais ativamente a tendência da 
criança a emitir formas sonoras estáveis que resultam da repetição de uma 
mesma sílaba, como “dadada” ou “papapa” (reduplicação silábica ou 
produções palifêmias). Estas produções não constituem um progresso ou 
mudança significativa em relação aos primórdios do balbucio. Mas é desta 
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forma, de fronteiras ainda imprecisas, que vão emergir as primeiras palavras 
(AIMARD, 1986, p. 43).  
 

Neste período, de 8 ou 10 meses, também é importante frisar que o adulto 

acumula muita esperança em cima da criança, coloca-se muita vontade nas 

primeiras palavras. Neste momento o pai/mãe começa de certa forma a criar o 

primeiro vocabulário do filho, visto que será de observação e assimilação por parte 

da criança. Com isso, um exemplo claro desta situação é quando o pai ou a mãe 

repete o dia inteiro ao seu filho, “fala mamãe, mamãe”, ou “fala papai, papai”. (Esse 

método é eficaz, pois a criança escuta o tempo inteiro essa sonoridade e acaba 

internalizando e, aos poucos, ela irá repeti esse “papai ou mamãe” de forma natural, 

assim como confirma Aimard, 1986, p 43).   

 

Pelos 8 ou 10 meses, o adulto espera que a criança diga suas primeiras 
palavras. É muitas vezes por intermédio da intervenção ativa do adulto que 
a emissão de sílabas repetidas torna-se palavra. Orgulhoso e feliz que a 
criança chegue a chamar papai e mamãe, o adulto repete e encoraja as 
produções, prodigalizando felicitações e eventualmente modelo corretor 
(AIMARD, 1986, p 43). 
 

A criança passa por um período em que descobre o seu dialeto e começa a 

se expressar pela primeira vez. De muitas vezes, a primeira palavra de costume é 

aquela que a criança ouve o tempo inteiro. Com isso, ela irá proferir aquilo que ela 

assimilou, como explica citação acima por Aimard. 
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3. GERATIVISTAS NO MODO DE OLHAR 

 

A vontade de conhecer a linguagem é algo bem antigo, demonstrado por 

alguns mitos, lendas, canto e rituais ou por outras formas que buscavam defenir 

esse conhecimento. Esse querer, de entender como funciona a linguagem é algo do 

século IV a.C., como afirma PETTER: “O interesse pela linguagem é muito antigo, 

expresso por mitos, lendas, cantos, rituais ou por trabalhos eruditos que buscam 

conhecer essa capacidade humana. Remontam ao século IV a.C. os primeiros 

estudos.” (PETTER, 2014, p. 12).  

Os gregos tentavam entender também se existia alguma ligação entre o 

significado e a palavra. E no meio dos latinos, o que mais ficou conhecido foi 

“Varão”, que procurava entender o funcionamento deste fim, estabeleceu-se a 

linguagem como uma ciência e arte.  

Tudo que fazemos em nosso dia a dia é graças à linguagem. Sem ela não 

teríamos relacionamento uns com os outros. Aquilo que aprendemos e repassamos 

é por causa da linguagem. Sem ela, não teríamos a possibilidade de nos 

socializarmos. 

Todos os seres humanos, excluindo, é claro, aqueles que possuem algum 

problema, que de certa forma atrapalha o seu desenvolvimento de aprendizagem; 

dispõem de sua faculdade linguística, pois a todo instante passa-se por situações no 

cotidiano que os vai obrigar a dialogar com outro falante da língua. 

Um recém-nascido não tem a eficiência de conversar e entender o dialeto que 

está se falando ao seu redor. Porém, está situação não se perpetua por muito 

tempo, no máximo até seus três anos esta capacidade já começa a aflorar de 

maneira bem proveitosa.  

Por volta dos seus cinco anos, a criança já tem a habilidade/competência 

linguística que podemos comparar a de um adulto. Neste período é primordial a  

atenção para esta criança, pois o cérebro dela está pronto pra receber e aceitar 

informações, assim como o conhecimento de uma nova língua.  
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Como mencionado acima, a criança passa por um período em que toda 

informação dada, por ela é assimilada. Como o conhecimento de um novo dialeto, 

podemos ensinar, por exemplo, o português e o inglês para ela, tendo por finalidade, 

o resultado esperado do conhecimento total da língua. 

Porém, não se pode dizer o mesmo para um adolescente. A facilidade que 

uma criança tem não pode ser igualada. O jovem perde a capacidade de receber 

naturalmente esse conhecimento. Com base nisso, aprender uma nova língua se 

torna mais difícil, tendo que ler mais livros, traduzir, fazer uso de um bom dicionário, 

cursos, procurar por aulas de conversação e ter a ajuda de um bom profissional da 

área. Ações não necessárias enquanto acontecia a aquisição da linguagem na 

infância.   

Chomsky relata que cada um de nós, temos a linguagem internalizada, um 

conhecimento privado, que não tem fim; o qual seria nossa capacidade linguística. 

Tudo isso com o somatório das regras que foram gravadas e acumuladas para 

serem usadas se houver a necessidade, como relata Aimard: 

 

Segundo Chomsky, cada indivíduo tem, sua linguagem, um conhecimento 
pessoal, não finito, que é sua competência linguística. É uma abstração, a 
soma de todas as estruturas elementares e das regas de combinatórias que 
ele tem acumuladas e pode mobilizar se tiver necessidade. (AIMARD, 1986, 
p.16) 
 

A criança só passa a ter conhecimento da Linguagem depois que ela recebeu 

a gramática, sendo de competência própria. No decorrer do processo de Aquisição 

de Linguagem, a criança apresenta uma execução; este saber como, por exemplo, 

métodos de produção e de entendimento, como afirma abaixo Aimard: 

 

A criança conhece a linguagem assim determinada pela gramática que ela 
adquiriu. Esta gramática é uma representação de sua competência 
intrínseca. Em sua aquisição da linguagem, a criança desenvolve 
igualmente ‘sistemas de desempenho’ para pôr em ação este saber (por 
exemplo, estratégias de produção e de percepção). (AIMARD, 1986, p.17). 
 

Quando se fala de estrutura da linguagem, podemos afirmar que todos os 

seres humanos nascem com uma (GU- Gramatica Universal). O ser humano já 
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nasce programado com uma estrutura interna, que afirma a pré-disposição em 

adquirir novos conhecimentos gramaticais, ainda como relata Aimard:  

 

Uma só hipótese pode dar conta desta aptidão em adquirir estruturas da 
linguagem: um “dispositivo inato da linguagem” (Language Acquisition 
Device: LAD) inscrito no potencial genético humano. A partir da hipótese 
inicial, numerosos pesquisadores inclinaram-se para um verdadeiro dogma 
que se torno autoridade nos anos 60-70, e mesmo além, o da condição 
inata da linguagem humana, ou mais exatamente, das estruturas 
gramaticais da linguagem humana (D. Mac Neil, E. H. Lenneberg). 
(AIMARD, 1986, p. 17). 
 

Na metade do século XX o mundo conheceu Noam Chomsky, que afirmou 

que a língua é um conjunto infinito de funções e organizações. Deve se lembrar que, 

a língua é um instrumento de comunicação, tendo suas regras gramaticais e fazendo 

com que um grupo de pessoas que dominam a mesma sentença, consigam se 

comunicar com êxito.  

Neste conjunto da gramática, encontramos as regras que precisamos segui-

las para que possamos ter coerência no que estamos dizendo. Com isso, seguimos 

um padrão e nele acabamos tendo que reconhecer qual sentença podemos usar ou 

não, conseguindo reconhecer quando um frase faz sentido ou não existe em nosso 

dialeto, como relata Petter: “Cabe a um linguista que descreve qualquer uma das 

línguas naturais determinar quais dessas sequencias finitas de elementos são 

sentenças, e quais não são, isto é, reconhecer o que se diz e o que não se diz 

naquela língua”. (PETTER, 2014, p.15). 

 Quando falamos de Significante e Significado é bem simples achar uma 

definição, pois usa-se uma imagem como significante e um conceito como 

significado. Com isso, ele formou o sistema, afirmando que a língua seria um 

sistema de signos, como diz Pietroforte: 

 

Em princípio, a definição de signo linguístico parece simples. Saussure 
define signo como a relação entre uma imagem acústica, que ele chamou 
significante, e um conceito que denominou significado (1969:81). Com essa 
definição de signo, ele estabelece os elementos que formam o sistema da 
língua, de modo que a definição de língua passa a ser a de um sistema de 
signos (idem:23-24). (PIETROFORTE, 2014, p. 85). 
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Após todo o entendimento, Saussure nos mostra que não é o certo a relação 

entre palavras e coisas, mas, temos uma imagem e um conceito. Dessa forma, 

podemos chegar a uma afirmação: o certo é entre o significante e significado como 

continua afirmando Pietroforte: “Com a definição de signo, Saussure demonstra que 

a relação não é esta, entre palavras e coisas, mas sim entre uma imagem acústica e 

um conceito, ou seja, entre um significante e um significado (1969:80).” 

(PIETROFORTE, 2014, p.85).  

Saussure alegou que existe uma diferença entre língua e fala e nos 

comprovou o porquê desta afirmação. Quando falamos em língua, nos firmamos nas 

palavras, isto é, um grupo de pessoas de um determinado local que usam o mesmo 

dialeto e compreendem o que está sendo falado. Já quando se explica o sentido é 

diferente. A fala é algo mais privado, algo mais reservado ainda a um grupo de 

pessoas, pois a linguagem que é usada é a linguagem oral, podendo conter nela, 

suas variantes linguísticas, como os sotaques. Por isso, fala é considerada algo 

próprio e privado, como confirma Pietroforte:  

 

Para Saussure, língua opõe-se a fala, porque a língua é coletiva e a fala é 
particular, portanto, a língua é um dado social e a fala é um dado individual. 
Além disso, a língua é sistemática e a fala é assistemática. Pessoas que 
falam a mesma língua conseguem comunicar-se porque, apesar das 
diferentes falas, há o uso da mesma língua. (PIETROFORTE, 2014, p.81). 
 

 Já Chomsky afirma que, sabemos quais são as competências temos, pois 

elas o constituem conhecimento implícito que um falante possui sobre sua própria 

língua. Já o desempenho, é o uso do produto ou conhecimento linguístico, como 

relata Petter: 

 

A competência linguística é a porção do conhecimento do sistema 
linguístico do falante que lhe permite produzir o conjunto de sentenças de 
sua língua; é um conjunto de regras que o falante construiu em sua mente 
pela aplicação de sua capacidade inata para aquisição da linguagem aos 
dados linguísticos que ouviu durante a infância. O desempenho 
corresponde ao comportamento linguístico, que resulta não somente da 
competência linguística do falante, mas também de fatores não linguísticos 
de ordem variada, como: convenções sociais, crenças, atitudes emocionais 
do falante em relação ao que diz, pressupostos sobre as atitudes do 
interlocutor, etc., de um lado; e, de outro, o funcionamento dos mecanismos 
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psicológicos e fisiológicos envolvidos na produção dos enunciados. 
(PETTER, 2014, p.15) 

 

Chomsky, então, afirma que, a nossa linguagem é uma capacidade própria e 

específica da raça humana.  

De acordo com algumas convicções de Chomsky, a criança já nasce com um 

mecanismo internalizado, que só necessita ser ativado, através do (input). Como 

consequência disso, a gramática da língua será colocada em funcionamento, sendo 

a língua aquela a que a criança é apresentada como materna, como afirma Santos: 

“Chomsky (1965) propõe que a criança tem um dispositivo de aquisição da 

linguagem (DAL) inato que é ativado e trabalha a partir de sentenças (input) e gera 

como resultado a gramática da língua na qual a criança está exposta.” (SANTOS, 

2014, p. 220).   

Para nós, seres humanos, a linguagem é primordial, porque necessitamos a 

todo instante dela para nos comunicar, seja virtualmente ou não, seja neste século 

em que a ciência e suas tecnologias estão avançadas ou não. Afinal desde que o 

mundo é mundo ela existe, como confirma Barros: “Todos nós nos acostumamos a 

considerar a comunicação muito importante (Quem não comunica se estrumbica), 

seja para o mundo globalizado de hoje, seja para o mundo de sempre, já que 

fundadora da sociedade.” (BARROS, 2014, p.25). 

Algo muito importante de ser mencionado seria o outro tipo de linguagem; por 

exemplo, a linguagem verbal. É aquela falada, expressa por meio de palavras 

escritas ou faladas, ou seja, linguagem verbalizada e linguagem não verbal, que 

utiliza-se de signos visuais como, por exemplo, cores nos sinais de trânsitos e 

placas em beiras de estradas.  

Podemos encontrar também a linguagem mista ou híbrida, as quais podem 

fazer uma união entre linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo como, por 

exemplo, as histórias em quadrinhos, em que podemos simultaneamente 

acompanhar a história em formato de desenho e também a fala dos personagens.  

Podemos ainda mencionar a linguagem Formal e Informal.  A linguagem 

formal, como já diz o nome, precisa ser usada em ambientes mais formais, como 

entrevistas de empregos, já a linguagem informal é aquela mais tranquila referente 



21 

 

 

 

às regras e às localidades, por exemplo: podemos usar a conversa informal para 

conversar com um amigo, porém, não podemos usá-la em entrevista de emprego.  

Tudo de novo que existe no mundo, que tomamos ciência de sua existência, 

no mesmo instante precisamos nomear. Essa situação se dá pela linguística, pela 

necessidade que temos que dar nome a tudo o que é novo. Assim, a linguagem é 

um espelho das coisas do mundo, tendo o sentido de nomear tudo e todos, como 

mais uma vez relata Pietroforte: 

 

Se existe um mundo repleto de coisas e cabe à língua apenas nomeá-las, 
ela acaba por reduzir-se a um reflexo das coisas. Desse ponto de vista, a 
língua não tem um domínio próprio, pois, como um reflexo das coisas do 
mundo, é entendida apenas como coleção de nomes. (PIETROFORTE, 
2014, p.85). 
 

Tudo precisa ser nomeado, para que possamos ter conhecimento do que está 

se falando e para facilitar a comunicação entre todos em comum.  Uma nomeação 

não é algo aleatório. Todo nome quer dizer alguma coisa sobre o objeto. 
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4. A HISTÓRIA VERBAL 

 

A vida de um bebê de primeira instância é toda organizada por um adulto, 

como as suas necessidades fisiológicas (sono, fome e etc.) 

De acordo com os estudos por volta de 8 ou 10 meses a criança começa a 

demonstrar e apresentar sons repetitivos, como “dadada” ou “papapa”. Essas 

pronúncias não significam uma mudança muito significativa em relação à sua 

comunicação, mas já se pode ter indícios de que suas primeiras palavras estarão 

próximas de ser apreciadas, como relata Aimard: 

 

Pelos 8 ou 10 meses se manifesta mais e mais ativamente a tendência da 
criança a emitir formas sonoras estáveis que resultam na repetição de uma 
mesma sílaba, como “dadada” ou “papapa” (reduplicação silábica ou 
produções palifêmicas). Estas produções não constituem um progresso ou 
mudança significativa em relação aos primórdios do balbucio. Mas é desta 
forma, de fronteiras ainda imprecisas, que vão emergir as primeiras 
palavras. (AIMARD, 1986, p43). 
 

Geralmente sua primeira palavra é “papai” e “mamãe”. Está notícia não é 

nova, isso acontece, pois: /p/ e /m/ são consoantes labiais, sendo elas mais visível 

na hora da pronunciação. Esse fato ocorre, porque houve intervenção muitas vezes 

do pai, da mãe ou de ambos ao mesmo tempo. A criança não fala “papai” ou 

“mamãe” porque ela quer, acontece que, os pais criam tantas expectativas e com 

isso repetem tantas vezes ao dia isto para seu filho, que a criança internaliza o que 

eles estão falando e começa a repetir, tornando-se a felicidade da casa, como 

continua dizendo Aimard: 

 

As primeiras palavras são o mais das vezes “papai” e “mamãe”. Isto não 
tem nada de espantoso: /p/ e /m/ são consoantes labiais, aqueles cuja 
emissão é a mais visível, cuja imitação pela criança é a mais constante em 
todas as línguas. Além disso, pelos 8 ou 10 meses, o adulto espera que a 
criança diga suas primeiras palavras. É muitas vezes por intermédio da 
intervenção ativa do adulto que a emissão de sílabas repetidas torna-se 
palavra. Orgulho e feliz que a criança chegue a chamar papai e mamãe, o 
adulto repte e encoraja as produções, prodigalizando felicitações e 
eventualmente modelo corretor. (AIMARD, 1986, p.43). 
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Em certo período, se pararmos para analisar a criança, ela pode chamar o 

“papai” de “mamãe” ou vice e versa. O motivo é que ela ainda não identifica quem é 

mamãe e quem é papai. Esses adjetivos que foram atribuídos aos seus 

responsáveis, são apenas uma forma de comunicação, sendo eles, seus adultos 

mais íntimos. Geralmente a “mamãe” vem primeiro, pois é a pessoa com que o bebê 

tem mais contato. Com toda essa pressão, os adultos não reparam e não 

compreendem que falar “papai” e “mamãe” é o menos importante. Muitas palavras 

virão, porque a ação de falar não foi algo próprio e sim, podemos dizer, forçado.  

Em seguida logo vem a primeira palavra por conta própria. Ninguém poderá 

dizer o que será produzido, mas podemos supor que será algo simples, nada muito 

bem produzido. Pode acontecer de a criança emitir essa palavra, mas o adulto não 

consegue entender o que ela está dizendo. Entretanto,  vale observar que, a palavra 

será de extrema importância na vida da criança.  

Referente ao primeiro dizer observamos que, o que tende a ser prestada 

atenção é o que está se realizando na cabeça da criança. Ela acaba de verbalizar 

um som que estava internalizado dentro dela mesma; o mais próximo que ela 

conseguiu para se comparar a um adulto falante.  

Esta etapa da vida, a primeira fala, não é uma produção solo. Sobre tudo  

isso, podemos dizer que a criança acha a chave do segredo, ela consegue entender 

e usar o mecanismo que liga um significante e um significado e assimilar que tudo já 

está pronto, bastando saber manter funcionando.  

Com isso, a interação do adulto com a criança neste momento é de extrema 

necessidade e ajuda. Nesta fase a criança não consegue formar frases completas e 

dizer tudo na ponta da língua. Por isso, deve-se reafirmar a atenção necessita ser 

dobrada. Por exemplo: às vezes uma situação na qual a criança diz “dodói”, pode 

ser uma marca vermelha ou machucado o dedo. Tende-se a observar a tonalidade 

com que a criança o avisa da situação. Após isso, o léxico é efetivamente rápido 

logo depois que a criança toma partido do sistema de produção.  

Podemos contabilizar neste período a quantidade e o tamanho do 

conhecimento das palavras que a criança possui.  
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As principais características do desenvolvimento da linguagem entre 0 a 3 

meses são: repetição de vogais não linguísticas, tendo ela pouca influência da 

língua-mãe e aquietar-se com a voz da mãe. 

Entre os 3 e 6 meses para de chorar ao ouvir música e começa a voltar a 

cabeça em direção a um som lateral e próximo.  

Entre os 6 e 9 meses responde quando chamada e repete sons para escutá-

los.  

Entre os 9 e 12 meses compreende ordens simples como, por exemplo: falar 

“mamãe”, “bater palmas”, dar “tchau”.  

Entre 12 e 18 meses começa a repetir palavras familiares, ter gostos 

musicais. 

Entre 18 e 24 meses começam a conhecer e identificar partes do corpo de 

outra pessoa e começa a usar frases simples para se comunicar.  

Entre 2 e 3 anos identifica objetos pelo nome que lhe foi ensinado, consegue 

entender a diferença entre “onde” e “como?”.  

 

Smith, em 1926, já distinguia dois períodos na aquisição; a um período de 
aquisição lenta, entre 12 e 18 meses (em torno de 22 palavras) sucede um 
período de aquisição rápida, dos 18 meses a 3 anos e meio, quando a 
criança adquire em torno de 1.200 palavras. (AIMARD, 1986, p.49). 
 

Smith anunciava que se tinha dois períodos de aquisição, a afirmação é que 

no primeiro caso a aquisição é lenta (entre 12 e 18 meses com aproximadamente 

vinte e duas palavras) logo em seguida, vem o período considerado rápido, sendo 

ele dos 18 meses a três anos e meio, quando a criança absorve aproximadamente 

1.200 palavras.  

 

Quanto aos procedimentos que subentendem os comportamentos da 
linguagem da criança, são descritos em termos de “estratégias”. O leque é 
aberto: estratégias são de ordem geral e outras específicas. Imitação e 
repetição ocorrem com extrema banalidade, mas é por seu intermédio que 
passam numerosas aquisições. Mesmo quando interimita modelos. Ao 
extremo, sem esta aptidão geral, nenhuma das estratégias mais complexas 
seria possível: é a partir do que assinala e imita que a criança faz ensaios, 
emprega formas novas. Qualquer que seja a parte respectiva de cada fator. 
(AIMARD, 1986, p. 59) 
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Pode se dizer que o conhecimento da criança começa pelo seu aparelho 

auditivo. Com isso, a primeira etapa para conquistar o conhecimento começa. Neste 

sentido, a atenção necessita ser dobrada, pois cada criança pode reagir de uma 

forma distinta, não tendo o interesse o mesmo. Cada bebê tem o seu enteresse, 

seus gostos e o que mais lhe chama a atenção.  

Alguns bebês tem uma percepção muito boa, com qualquer barulho sonoro 

despertando-lhe a curiosidade e prendendo-lhe a atenção. Por outro lado, temos 

outros bebês que não reagem a qualquer “coisa”, só reagem caso detectem um som 

novo e diferente do que estão acostumados a ouvir.  

 

As estratégias de compreensão – A primeira etapa se constitui na escuta da 
linguagem. A atenção mobilizada e o interesse pela linguagem não são 
idênticas em todas as crianças. Algumas parecem muito pouco interessadas 
na linguagem ou no mundo sonoro em geral; outras, ao contrário, estão à 
espreita das informações auditivas, reagem, questionam desde que ouvem 
um ruído novo. Prestar uma certa atenção ao mundo sonoro e ao mundo da 
palavra é uma das prévias indispensáveis para que possam intervir 
estratégias de compreensão. (AIMARD, 1986, p. 64). 

 

Essa ação de prestar atenção no “Novo” é primordial para sua formação 

verbal, esses sons e tudo o que faça despertar a vontade de querer falar, verbalizar 

aquilo que quer, como confirma Aimard acima. 

Para facilitar ainda mais o conhecimento e a absorção, há o método da 

repetição, que na maioria das vezes é bem eficaz. Como o próprio nome diz, 

repetição, o adulto verbaliza várias vezes a mesma coisa até que a criança 

internalize. Podemos afirmar que, além de tudo, esse método ajuda a melhorar sua 

pronúncia, pois chega-se a certo ponto da repetição em que a criança aperfeiçoa 

suas habilidades, e ao mesmo tempo, fica mais confiante de suas ações. 

 

Quanto a imitação, foi uma questão de vista diversas vezes. Resumamos o 
essencial: cada qual imita o outro. O adulto imita muito mais 
abundantemente porque ele tem uma linguagem disponível. O mais das 
vezes, o adulto imita modificando, enriquecendo, corrigindo. A quantidade 
das repetições varia de acordo com as idades e as crianças. E em torno de 
1 a 2 anos que a criança repete mais. A repetição imediata faz parte dos 
processos mais produtivos de apropriação da linguagem em torno de um 
ano de duração. Além de 2 anos. As imitações, muito mais ocasionais não 
tem, sem dúvida, o mesmo papel, elas servem menos a adquirir as formas 
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que marcar uma aprovação ou manter a comunicação. (AIMARD, 1986, p. 
65) 
 

Com a afirmação acima de Aimard, chegamos à parte da imitação. Se formos 

comparar um adulto com uma criança, o adulto imita muito mais vezes, pois ele já 

tem uma língua formada, sendo na maioria dos casos, uma imitação produtiva, 

servindo para melhorar e modificar a fala de forma positiva. Por parte da criança, 

entre 1 e 2 anos, ela repete mais. Esse processo é primordial do ponto de vista da 

criança, pois ele faz a criança internalizar a própria língua e repeti-la rapidamente. 

Esse processo dura em torno de um ano. Após esta idade, não há uma frequência e 

serve menos no sentido de adquirir informação. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização desta pesquisa tem como objetivo nos levar a reflexão a respeito 

do processo de regularização verbal por crianças em fase de aquisição de língua 

materna. Apresenta como funcionam a aquisição de língua materna e o processo de 

verbalização e mostra a importância de se ter conhecimento deste assunto.  

Acredita-se ser importante estimular a pesquisa nesse campo, considerando 

que o trabalho com a linguagem é componente imprescindível no processo 

pedagógico, já que é o maior recurso que os seres humanos têm para conseguir 

tudo na vida. Por isso, cada um necessita da linguagem para viver da forma certa 

em sociedade, pois ela é a raiz de tudo e, sem ela, não haveria comunicação no 

mundo.  

A pesquisa visa trazer um entendimento da evolução que a criança constrói 

ao longo do tempo, sobre os verbos que ela mesma aprende no meio social. Seu 

objetivo central é apresentar de que forma os estudos estabelecem um elo no 

processo de regularização verbal, por crianças de 0 aos 5 anos na de aquisição de 

linguagem e com isso, compreender como se dá o processo de regularização verbal.  

Tendo sido o objetivo primordial da pesquisa, identificar como se dá o 

processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem verbal da criança de 0 a 05 

anos, suas dificuldades e os procedimentos eficientes para o bom êxito do mesmo, 

conclui-se que há muito a desenvolver na área, a fim de combater práticas 

prejudiciais, como a infantilização, no sentido negativo (e consequente reforço da 

fala “errada”), além de desconstruir preconceitos arraigados ao discurso que tange à 

Educação Infantil, mesmo em meios acadêmicos, que banalizam e desmerecem  

essa específica fase de desenvolvimento da aprendizagem sistemática. 

Tais conclusões esclarecem e reforçam a necessidade premente de maior 

investigação acadêmica da área estudada, para que novos modelos mentais e, 

posteriormente ativos, sejam investigados, testados e aprimorados no sentido de 

contribuir para uma linha de planejamento mais afeita à prática cotidiana das 

crianças, suas carências e seu processo muito pessoal de desenvolvimento e 

aprimoramento da linguagem verbal, garantindo, assim, o crescimento de cidadãos 
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com competências e habilidades aptas para um futuro social e profissional mais feliz, 

seguro e satisfatório. 

Nos objetivos específicos tem como foco: apresentar as teorias Gerativistas e 

Behavioristas no processo de aquisição da linguagem; abordar os estágios do 

processo de aquisição da linguagem, segundo a teoria Gerativista; relacionar às 

etapas do processo de aquisição da linguagem às estratégias de regularização 

verbal. 

A importância desse trabalho se dá devido à constatação da necessidade em 

sabermos o quão importante é conhecer como se da e com devemos proceder como 

este processo, que se faz primordial na vida, e qual a relevância de ajudarmos com 

estímulos positivos, para que tenhamos resultamos esperados e melhores a cada 

dia.  

Por fim, esta mesma pesquisa serviu de instrumento para a redefinição de 

conceitos básicos por parte deste pesquisador, tanto no que concerne às questões 

específicas da aquisição da linguagem verbal por crianças de 0 a 05 anos, quanto 

no desenvolvimento de práticas mais efetivas e coerentes como profissional da 

Educação. A metodologia que está em analise visa mostrar, pesquisar, argumentos 

teóricos publicados nos últimos 20 anos. As partes citadas são de extremo valor 

para mergulhar mais no tema, incluindo fontes clássicas, e obras atuais. 

As palavras chaves serão: aprendizagem, ensino, verbalização, criança. 
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