
LINGUAGEM E EDUCAÇÃO INFANTIL: ETAPAS LINGUÍSTICAS DO 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E SUA INFLUÊNCIA NO ÂMBITO 
ESCOLAR. 
 
ALESSANDRA JACQUELINE VIEIRA (UNESP - ARARAQUARA).  
 
 

O presente trabalho tem como objetivo tratar das diferentes linguagens utilizadas 
no âmbito familiar pela criança, que contribuem efetivamente para sua formação 
como indivíduo social, e analisar as fases que antecedem seu ingresso no contexto 
escolar, na tentativa de demonstrar a influência desse espaço cultural em seu 
interesse pela leitura e seu aprendizado. Trabalhar com os diferentes modos de 
comunicação da criança auxilia–nos a compreender melhor os mecanismos 
“linguageiros“ utilizados por ela durante sua infância, etapa tão importante na 
constituição do caráter e de sua personalidade. Buscaremos, além disso, esboçar 
contribuições a respeito da influência familiar no interesse da criança pela leitura e 
pelos demais aspectos escolares. Delinearemos algumas concepções a respeito do 
assunto e tentaremos demonstrar possíveis caminhos para ampliar o interesse da 
criança pela leitura e analisar as diferentes formas de linguagem das quais a 
criança faz uso. Para tanto, partindo de elementos linguístico–discursivos, 
pretendemos obter mais informações sobre o desenvolvimento da “conscience de 
soi“ infantil e sobre os processos pelos quais passa a criança antes de se constituir 
enquanto sujeito/falante/leitor. Assim, trabalharemos com os dados de uma 
criança, coletado em situação natural e em meio familiar, de uma pesquisa 
intitulada “Diversité de la socialisation langagière selon les cultures: place et role de 
l’explication“, desenvolvida em cooperação com a França (Marie–Thérèse Vasseur, 
da Université du Maine e Christiane Préneron, do CNRS), de julho de 2004 a 
dezembro de 2006. Para melhor desenvolvimento do trabalho e com o objetivo de 
enriquecer a pesquisa proposta, analisaremos alguns dados de autores da área de 
aquisição da linguagem e da área da educação.  
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O presente trabalho[1] tem como objetivo tratar das diferentes condutas 
linguageiras utilizadas no âmbito familiar pela / com a criança pequena 
(especificamente as condutas explicativas e a linguagem endereçada a ela), que 
contribuem efetivamente para sua formação como sujeito da/na linguagem e social, 
na tentativa de demonstrar como ocorre o desenvolvimento do processo de 
explicação e como a interação é fundamental em todo o procedimento, 
estimulando-a cognitivamente e influenciando em seu futuro escolar. Para tanto, 
analisaremos os dados de uma criança de 20 a 33 meses, levando sempre em 
consideração a produção lingüística resultante da interação estabelecida entre a 
criança e seu interlocutor (pai, mãe). Os dados pertencem a uma pesquisa 
intitulada Diversité de la socialisation langagière selon les cultures: place et role de 
l'explication

Estudar de que maneira ocorre o desenvolvimento da linguagem na criança auxilia-
nos a compreender melhor as fases pelas quais ela passa antes de se constituir 
como sujeito do discurso e futuro escritor / leitor. Ao trabalharmos com aquisição 
da linguagem em crianças, devemos, inicialmente, considerar o componente 
lingüístico e sua relação com o extralingüístico, o supra-segmental, o gestual e o 

, desenvolvida em cooperação com a França (Marie-Thérèse Vasseur, 
da Université du Maine e Christiane Préneron do CNRS), de julho de 2004 a 
dezembro de 2006.  



cognitivo. François (1989) refere-se à dicotomia "língua/fala" e 
"lingüístico/linguageiro

Sabe-se que, em um primeiro momento, alguns especialistas da linguagem 
observaram as produções das crianças de um ponto de vista adulto, sem se 
perguntarem como funcionava a passagem das formas chamadas "incorretas" para 
as definidas na norma culta. Bruner (1991, 1997), François (1989), Lemos (1999), 
entre outros, ajudaram a mudar essa perspectiva e a captar o ponto de vista da 
criança para considerar o modo como a criança entra na língua(gem) Passou-se, 
então, a considerar os "erros" das crianças como um sintoma da decolagem da 
linguagem infantil para a idade adulta, e mais do que isso, como um elemento 
fundamental para se compreender a relação da criança com essa língua(gem). 

", ressaltando a especificidade do modo do discurso, em que 
o mais importante não é o que é dito, mas, sobretudo, a maneira de dizer. Deve-se 
considerar igualmente o papel do outro nesse processo, ou ainda a importância da 
interação social, não apenas com o meio, mas, também, com o adulto (Bruner, 
1991).  

Até se constituir dentro da linguagem dos adultos, a criança passa por processos de 
transformação em que faz uso da língua ao seu modo. Desde seu nascimento, a 
criança é incentivada por sons murmurantes, depois por conversas que ela ouve e 
por trocas com o adulto (como a mãe), até começarem as primeiras palavras 
(MORGENSTERN, 2006).  "Por volta de um ano a criança começa a manifestar certa 
autonomia para tentar fazer tudo sozinha e é nessa época que surgem as primeiras 
palavras" (id, Ibid: 9).    

       

Belintane e Lima (2008), trabalhando com a questão da 

Após essa etapa, há um aumento significativo no vocabulário da criança que se 
deve à manipulação dos sons, das sílabas, das palavras, que são trocadas entre a 
criança e o interlocutor. Sendo assim, a criança passa de um sistema simples, no 
qual utiliza uma ou algumas palavras para expressar o que pensa, para um sistema 
mais próximo da "língua adulta", que possui normas pré-definidas. O aumento do 
vocabulário permite assim à criança expressar seus sentimentos, desejos, 
vontades, sua imaginação, por meio de recursos lingüísticos variados. 

polifonia em textos orais 
na infância e as matrizes linguageiras de leitura, afirmam que o fato da mãe 
estimular seus filhos com o chamado manhês 

  

desde quando a criança nasce auxilia-
os a construir novas estruturas lingüísticas, uma vez que esse tipo de linguagem 
traz consigo traços prosódicos que influenciam a fala posterior das crianças: 

[...] A entrada da criança na língua se dá por meio de uma polifonia textual 
complexa, em que as prosas cotidianas (o diálogo, o uso instrumental da fala) se 
entrecruzam com textos completos advindos da tradição (no campo do verso: 
cantigas de ninar e outras, brincos, mnemonias, parlendas, nonsenses e outras 
expressões formulares; no campo das narrativas: contos, causos, mitos, etc.) 
(BELINTANE; LIMA, 2008: 117) 

  

            O carinho, as cantigas de ninar, as canções relacionadas aos órgãos 
humanos, as brincadeiras de esconde-esconde, entre outros, são, segundo os 
autores, recursos carregados de sentidos e de elementos prosódicos que incentivam 
a criança e facilitam sua entrada no contexto escolar.  



            Nesse sentido, "a prosódia ajuda às crianças a organizar a palavra em 
grupos funcionais (sintagmas, orações), ajuda a segmentar as frases em unidades 
elementares e a extrair as palavras na língua corrente" (BOYSSON-BARDIES, apud 
BELINTANE; LIMA, 2008: 119). Além disso, mantém o interesse da criança para 
determinado ponto de atenção conjunta e para si mesma.  

Câmara (2003), investigando sobre as condutas explicativas em crianças de 
diferentes classes sociais (entrevista com 40 informantes da 5ª série do Ensino 
Fundamental, sendo 20 de escolas públicas e 20 de escolas particulares), afirma 
que:  

  

Os informantes da escola pública revelam que possuem uma ligação mais direta 
com as suas experiências, suas vivências, não abstraem com tanta freqüência e, 
portanto, mostram uma necessidade maior de contextualização, diferente do que 
acontece com as crianças de GII [grupo das escolas particulares], que utilizam com 
mais freqüência, estruturas definicionais mais elaboradas do ponto de vista 
cognitivo. (2003: 35) 

  

             Apesar de autora dizer que as crianças da rede pública possuem menor 
capacidade de abstração, estando elas mais ligadas às situações concretas ou às 
suas experiências, não devemos enxergar essa diferença como uma capacidade 
ligada aos "ricos" e "pobres". Ela se deve ao incentivo - ou falta dele - por parte dos 
pais e/ou responsáveis desde o nascimento, que estimulam seus filhos 
culturalmente, inserindo-os no mundo no qual determinados conhecimentos são 
mais valorizados, como arte, leitura, entre outros. Acreditamos que isso justifica, 
igualmente, o fato de algumas crianças fazerem mais ou menos uso do discurso 
explicativo. Nesse sentido, não se trata de imaginar que as crianças de escolas 
públicas não sejam capazes de explicar ou pedir explicações, trata-se de observar o 
input que elas tiveram.   

            A questão do papel do adulto no processo de aquisição da linguagem 
também é trabalhada por Belintane e Lima, enfatizando a importância da relação da 
mãe (e dos adultos) e dos estímulos fornecidos neste período, que auxiliarão a 
criança na fase de escolarização. 

  

 As diversas situações de contato entre a mãe e o bebê são, muitas vezes, 
enlaçadas por uma verdadeira polifonia de gêneros orais [...] (BELINTANE; LIMA, 
2008: 119) 

  

Em outro ponto, os autores afirmam: 

                         

Além do manhês e dos diálogos prosaicos, a criança é posta em diversas posições 
(tanto físicas quanto psíquicas) e, em cada uma delas, quase sempre, escuta um 
texto diferente. Por entre essas diferenças, em um hipotético espaço de entre - 



textos, circula uma subjetividade propensa ao jogo intertextual, à alternância de 
formas e de ritmos. (Id, ibid: 120) 

  

             

            Para comprovar sua hipótese de que a fala no ambiente familiar influencia 
positiva ou negativamente a criança no âmbito escolar, os autores realizaram 
entrevistas com alguns estudantes de escola pública. O resultado, segundo eles, foi 
que "muitas crianças tiveram sua entrada na escrita bastante dificultada 
possivelmente pelo fato de não contarem com uma polifonia [os diversos textos e 
diálogos com os quais a criança tem contato] na infância".  

            Assim, 

O que se evidencia nesses casos é uma fala muito instrumentalizada, voltada para 
o contexto imediato. Na hora de entrar em contato com a leitura, com a escrita, 
evidencia-se um marcante desinteresse até mesmo por textos lúdicos que deveriam 
de alguma forma já estar presentes na memória de cada aluno. (Ibid: 121) 

  

Os autores ainda enfatizam que quanto maior for a diversidade de estilos de fala 
apresentada à criança, maior aproveitamento ela terá na relação entre os 
fragmentos de fala cotidianas e os oriundos de textos lúdicos. "Esse traquejo de 
entre - textos e toda a riqueza estética desses textos (rito, rima, repetições, 
paralelismo, metáforas e outras figuras etc), com certeza, constituem uma matriz 
importantíssima para a entrada na escrita alfabética." (Ibid: 124). 

            Desde o início da aquisição da linguagem, explicar se relaciona a resolver 
problemas imediatos por parte da criança e sua função é, sobretudo, regular a 
interação com o outro (BERTHOUD-PAPANDROPOLOU, FAVRE, VENEZIANO, 
2003:41). Mas como emergem essas condutas explicativas e em que elas 
contribuem para o desenvolvimento cognitivo da criança? 

De acordo com o dicionário Houaiss (2004), "explicar" significa "1. tornar inteligível 
ou claro (aquilo que era obscuro ou ambíguo); 2. fazer entender, expor, explanar; 
3. dar a conhecer a origem ou o motivo de; 4. dar explicação; 5. justificar, 
desculpar, dar razão de seus atos (ou de suas palavras)". Enfim, explicar é fazer o 
outro entender (considerando sempre o interlocutor), levando em conta seu 
conhecimento, a situação e o momento da enunciação. Para François (1988), o 
sentido da palavra "explicar" pode variar em função: a) do tipo de questão (por 
que..., como, etc.); b) do tipo do objeto (pode-se responder à pergunta "o que 
quer dizer tal palavra?" com um exemplo, um sinônimo, etc.); c) do tipo de 
interlocutor (é diferente explicar a um professor ou a alguém desprovido de 
conhecimento); d) do lugar da explicação no discurso (explicar pode ser o objeto 
principal ou pode aparecer durante a narração de um fato, por exemplo); e) da 
pessoa que explica (ela pode escolher o modo de explicar em função da situação, 
de suas preferências, etc.). 

É importante observar, também no ato da explicação, a circunstância interacional 
na qual a fala da criança está envolvida. Para analisar o discurso explicativo, 
partiremos da noção de Veneziano (2003: 42) que considera o ato da explicação 
como um fenômeno interacional, "do qual o locutor: identifica um explanandum, 



isto é, a presença de um acontecimento a propósito do qual é preciso explicar o 
"porquê" a seu interlocutor que pede ou que  se supõe precisar dessa explicação;  e 
dá um explanans, isto é, a causa ou a justificação desse acontecimento/ação". Para 
a autora, é possível determinar a presença de uma conduta explicativa a partir de 
três critérios: 1) a criança faz referência ao explanans e ao explanandum; 2) a fala 
é dirigida a outros e comporta seu espaço próprio; 3) O acontecimento é 
considerado como algo que pede para ser explicado (Ibid: 43).    

No episódio abaixo, André (20 meses) está à mesa jantando junto com seus pais e 
enquanto come brinca e derruba os objetos no chão. 

 (...) 

1. P- A colher, é. Tó a colher...tó bate aí no prato ((entrega a colher para 
André e ele a pega)) isso ((A. segura a colher e a bate na mesa, e logo 
depois a joga na mesa de jantar)) o que que cê tá comendo? 

2. A - pizza â 
3. P- pizza 
4. A - cuendu pizza a coe:er á 
5. P- É? ((André continua batendo a colher e a joga)) 
6. M - ai ai ai ((reprovando o que faz André)) 
7. P- ((ininteligível)) vai uma calabreza aí filho? ((ininteligível)) ((André joga 

agora a colher no chão)) Ê, laiá...Ê laiá...Ê laIÁ... (( o pai levanta para pegar 
a colher na chão)) Pode ficar jogando a colher no chão assim?! Pode? 

8. A - nã:ao â 
9. P - Não, né?Então por que você joga?

(...) 

Tó tó ((dá a colher para André))... (( 
o pai devolve a colher a André)) tó tó...senta direitinho, senta direitinho, 
senta ó senta direitinho, ó ((coloca André sentado, ele escorrega na 
cadeira)). 

  

            Nesta passagem, não temos na verdade um exemplo de discurso 
explicativo produzido pela criança, mas de um enunciado produzido pelo pai ("então 
por que você joga?"). Tal enunciado, assim como tantos outros que serão 
fornecidos pelos pais ao longo dos meses fornecerão a André o input necessário 
para que ele, mais tarde, produza sozinho tal conduta linguageira, não apenas para 
colocar questões, mas para fornecer a explicação solicitada pelo pai e por outras 
pessoas.  

Vejamos este outro exemplo em que (2;4 anos) almoça com o pai e diz por que 
bateu nele durante uma visita ao aeroporto (A: André, P: Pai, O: Observador): 

(...) 

A: Tinha um avião 

O: Um monte de avião, não tinha? 

A: Tinha um avião gandão ( ) um avião gandão aí não deu ( ) 

P: Não deu né? 



A: ( ) no papai i bateu 

P: O andré bateu no papai? 

A: é 

P: é? 

O: Por quê? 

P: Pode bater no papai? ã? quê? pode bater no papai? não, não pode 

P: quê? 

A: não, eu qué lutá 

A: lutá 

P: lutá? lutar o que ô meu? 

A: lutá 

P: pode bater no papai filho? Na::::o, pode não 

P: você lutou com quem? 

A: não, porque eu lutei 

A: com o papai ( ) 

  

André justifica seu comportamento com o pai argumentando que queria apenas 
lutar e não bater nele. Assim, ele consegue se desculpar e explicar sua atitude, 
criando uma nova versão para o fato. Como já dissemos, é importante observar a 
situação interacional na qual a fala da criança está envolvida. No caso, André está 
se relacionando com o pai, que o recrimina por sua atitude; assim, para justificar 
seu ato e, talvez, esvair-se da repreensão do pai, a criança enuncia seu outro 
argumento. Morgenstern e Préneron (2004: 7) afirmam que as crianças, entre 2;0 
e 2;5 anos, passam a fazer uso de estratégias, assim como seus pais as utilizam, 
para apaziguar os conflitos e ‘ganhar a causa' em um debate. Ao tentar justificar 
e/ou argumentar, André começa a demonstrar que ele, de certa forma, aceita a 
atribuição da responsabilidade do ato dada por seu pai, assumindo-se enquanto 
"autor" do mesmo. Temos, assim, um sujeito que se constitui com o auxilio das 
situações às quais ele é exposto e nas quais ele se vê estimulado a resolvê-las - 
nesse caso, sob pena de deixar seu pai triste e/ou bravo com ele. 

            De acordo com Melo, a explicação é "vista como uma conduta que se torna 
necessária por um contexto interativo e que, conseqüentemente, tem a 
necessidade de certas condições sociais para se produzir". (2003: 105) Além disso, 
a explicação seria "um move interacional que se produz quando um dos 
interlocutores dá uma nova informação que faz referência a um objeto de atenção 
conjunta e, ao mesmo tempo, esclarece o que estava obscuro ou problemático no 
diálogo". (Ibid: 108).    Alguns autores trabalham com diferentes concepções de 



explicação e argumentação, o que não trataremos neste momento; sendo assim, 
consideraremos todas essas condutas como sendo parte de um único processo, o 
da explicação. Segundo Leitão e Banks-Leite (2006: p.49), "as crianças não só são 
capazes de justificar posições desde muito cedo, como também esperam o mesmo 
da parte de outros e sabem que justificativas são elementos decisivos para que se 
possa "vencer" uma argumentação". Além disso, de acordo com as autoras, a 
argumentação se dá por meio de oposições, embates, nos quais a criança defende 
ou trabalha sua opinião. (p. 50) É o que podemos observar neste fragmento, em 
que a criança, então com 30 meses (2;6 anos), explica ao observador o que deseja 
fazer com o cachorro amarelo que se encontra em suas mãos: 

(O: Observador; A: criança) 

  

O: Você vai dar comida pro cachorro amarelo? (( para  A. )) 

O: Ham 

A: nan é porque ele suja 

O: Ham 

A: Porque se ele pede comida e não é biscoito, não dô porque ele suja 

O: Ce vai busca um brinquedo, então vai. 

A: Eu vou buscar um brinquedo 

  

Trabalhando com a sua realidade a criança a transfere para as suas brincadeiras. 
Nesse caso, o objeto de atenção conjunta, o cachorro amarelo, reproduz a 
realidade da criança, ao mesmo tempo que responde à pergunta do adulto, 
antecipa uma provável explicação que poderia ser solicitada pelo outro - que 
poderia estar esperando uma resposta positiva. Como o observador diz apenas 
"ham" ele interpreta que o argumento que ele deu não era suficiente e que ele 
precisa fornecer um outro ("Porque se ele pede comida e não é biscoito, não dô 
porque ele suja"). Antecipações, uma visão das possíveis expectativas do outro, um 
outro em constituição, um "eu" cada vez mais consciente da realidade que o 
rodeia... 

A partir dos exemplos expostos, procuramos evidencia-se que a criança constrói 
progressivamente sua identidade e adquire gradativamente consciência de si 
mesma, e que, desde muito cedo, consegue estabelecer relações e fornecer 
explicações aos seus interlocutores.  

Neste artigo, buscamos demonstrar, a partir dos episódios selecionados, que a 
criança aprimora cada vez mais seu desempenho na comunicação conforme a 
relação estabelecida entre ela e seu interlocutor. Clermont et al (2003) afirma que 
é preciso que a criança depreenda de maneira "correta" (isto é em congruência com 
a expectativa do adulto) a natureza de seu papel na interação e na natureza da 
prestação [por exemplo, uma explicação] que deve fornecer. Entendemos que esse 
conhecimento contribui efetivamente para seu desenvolvimento lingüístico e 
cognitivo e para a ampliação de seu pensamento crítico.   



Acreditamos que à medida que a criança adquire a capacidade de explicar, ela 
obtém, também, cada vez mais consciência das situações e da realidade que a 
rodeia, além de descobrir gradualmente sua própria individualidade. Como afirma 
Melo (2003), esta competência estaria relacionada, dentre outros fatores, a um 
saber-fazer pragmático, marcado pelo saber adaptar as condutas explicativas à 
determinada situação de interação verbal. É por meio dessa consciência de si e da 
realidade que a criança consegue ampliar seu léxico e compreender determinados 
conteúdos, como aqueles que serão trabalhados no âmbito escolar.  

Nesse sentido, podemos depreender que o desenvolvimento intelectual da criança 
durante o período de aquisição da linguagem é fundamental para sua entrada no 
contexto escolar, contribuindo efetivamente para sua formação. Além disso, 
evidencia-se a função fundamental da interação da criança com o adulto durante o 
processo de desenvolvimento lingüístico, contribuindo efetivamente para seu 
desenvolvimento cognitivo e facilitando sua entrada na escolarização. 
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