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R E S U " O 

Este estudo pretende trazer uma contribuição ã discus- , 

são da relação linguagem-cognição, através do exame de um aspe~ 

to restrito do problema: a hipótese de uma base cognitiva para 

aquisição de linguagem. 

o modelo teórico piagetiano é analisado em sua explic~ 

-çao da ontogenese da linguagem como resultante das construçoes 

da inteligência sensório-motora. Alguns de 'seus aspectos -sao 

questionados, a possibilidade de sua explicitação em forma de 

hipótese verificável é examinada e a literatura é analisada em 

busca de evidências relevantes. 

A principal lacuna constatada é a visão de linguagem 

restrita a aspectos de desempenho, sendo levado em conta apenas 

o começo da emissão de palavras na quase totalidade das pesqui-

sas. Ainda dentro de uma perspectiva construtivista, o esboço 

de um novo modelo teórico é proposto, incluindo a discussão da 

~ -ontogenese da compreensao de linguagem. 

Hipóteses decorrentes da proposta teórica, especialme~ 

te a de 
. ., . 
1n1C10 da possibilidade de tratar o signo lingUísticoa~ 

tes do estágio VI, são formuladas e verificadas por pesquisa 

empírica. Esta inclui um estudo longitudinal e outro transver-

sal do desenvolvimento lingUístico e cognitivo de 45 crianças 

entre 8 e 18 meses. 

o desenvolvimento da compreensão é comparado em diver-

sos aspectos ao da produção ou fala. Verifica-se que o primei-
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ro começa mais cedo, ê mais rápido e atinge um vocabulário maior 

e um nível mais complexo na faixa etária estudada. Há evidên

cias ainda de diferenças no papel da imitação na construção do 

vocabulário nas duas vertentes. 

Observa-se um início de resposta mais generalizada e 

sistemática ã linguagem a partir de nove meses. ocasião em que 

a criança se mostra capaz de coordenação de reações circulares 

secundárias e quando consegue reconstruir mentalmente um obje-

to invisível a partir de uma fração visível. Considera-se que 

esta resposta já envolve a decodificação de signos e a diferen-

ciação significante-significado, numa etapa preliminar de um 

processo evolutivo que se entrelaça com a formação de conceitos. 

Os dados· nao permitem a. identificação de prê-requisi-

tos cognitivos para aquisição de li~guagem,mas dois asp~ctos 

podem ser destacados como correlatos do início do processo de 

compartilhar o signo lingUístico: a possibilidade da' criança 

compreender que tem um nome e responder a ele e uma intenciona

lidade primitiva. 

Os resultados apoiam as hipóteses formuladas e sugerem 

que as construçoes finais do períOdO sensório-motor não sao con 

dições necessárias para aquisição de linguagem e que esta não ê 

conseqUência direta do desenvolvimento cognitivo. Novos estudos 

são necessários para suprir as limitações desta pesquisa e ver! 

ficação das implicações decorrentes dos resultados obtidos. 
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S U M M A R Y 

This study brings a contribution to the discussion of ' 

the language - cognition relation, examining a restricted aspect 

of the problem: the hypothesis of a cognitive basis for langu~ 

ge acquisition. 

The Piagetian theoretical model is analysed in its ex

planation of the ontogenesis of language as a result of sensori

motor intelligence constructions. Some of its aspects are ques

tioned, the possibility of formulation of verifiable hypothesis 

based on it is examined and the literature is reviewed in search of 

relevant evidence. 

The main problem observed is a conception of language 

limited to a performance criterion. Only the beginning of speech 

is considered in almost alI studies. A new theoretical model is 

proposed, still constructivist, including the discussion of 

comprehension in language acquisition. 

The central hypothesis formulated is that before stage 

VI it 1S possible to deal with the linguistic signo To verify 

it, a longitudinal and a transversal study of the linguistic 

and cognitive development of 45 children, 8 to 18 months were 

conducted. 

Comprehension development is compared to production in 

different aspects. In the age leveI studied, the first one starts earlier, 

is faster and leads to a greater vocabulary and more complex 

stage. There is also evidence that imitation plays different 
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roles in the construction of the two kinds of vocabularies. 

The beginning of a more generalized and systematical 

response to language is observed since nine months, when the 

child is capable of coordination of secondary circular reactions 

and of mentally reconstructing and object by a visible fraction 

of it. It is argued that this answer already includes sign de

coding and differentiation significant-significate, as a preli 

minary stage of a process which co~tinues with concept formation. 

Data do not allow the identification of cognitive pre-

requisites of language acquisition. Nevertheless, two aspects 

can be viewed as corre lates of the beginning of the process of 

sharing linguistic signs: 

standing that he has a name 

tive intentionality. 

the child's possibility of under-

and of responding to it and a primi 

Results support the hypotheses formulated and suggest 

that the final constructions of the sensori-motor period are 

not necessary conditions of language acquisition and that this 

process is not a direct consequence of cognitive development. 

Further studies are needed to verify the implications of the 

present conclusions, without the limitations of this study. 
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Va ~n6ânc~al cam~nhando pa~a o ponto onde e! 
tou, pa~~e~ a men~n~ce, ou melho~, ela chegou a 

m~m em ~egu~mento ã ~nQânc~a. E~ta não ~e a6a~ 
tou: pa~a onde pode~~a ~~? No entanto, não ma~~-e 
x~~t~a. Ve 6ato, eu não e~a ma~~ uma c~~ança, ~nca 

paz de 6ala~, e ~~m um men~no mu~to conve~~ado~: d~~Io 
eu me lemb~o. E comp~eend~ ma~~ ta~de como ap~end~ a 6a 

la~; não e~am o~ adulto~ que me en~~navam a~ palav4a~ ~e 
gundo um método p~ec~~o, como o 6~ze4am ma~~ ta4de pa~a me en 

~~na~em a~ let~a~, e4a eu p04 m~m me~mo, g4aça~ ã ~ntel~gêncIa 
que tu, Senho4, me de~te, e4a eu ~ue p~ocu~ava, at4avé~ de ge
m~do~, g4~to~ d~ve~~o~ e ge~to~ va~~o~, man~6e~ta4 o~ ~ent~men 
to~ do co~ação, pa~a que 6~ze~~em m~nha~ vontade~. Eu ~õ, o que 
nao con~egu~a,e4a 6aze~~me entende~ de todo e po~ todo~. P40CU-

~ava gua~da~ na memõ4~a o~ nome~ que ouv~a da 
~em tt~ co~~a~; e vendo que a~ pe~~oa~, con~ 
6o~me e~ta ou aquela palav~a, ~e d~~~g~am pa
~a e~te ou aquele objeto, eu ob~e~vava e lem
b~ava que a e~~e objeto co~~e~pond~a o ~om 
que p4oduz~a~ quando que~~am mo~t~a~ e~~e obje 
to. Então eu comp4eend~a o que o~ out~o~ que 
~~am pelo~ movimento~ do C04pO, l~nguagem pon 

a~~~m d~ze~ natu4al, comum a todo~ o~ povo~ e que ~e man~6e~ta 
pela exp4e~~ão do 4o~to, pelo~ mov~mento~ do~ olho~, pelo~ ge~
to~ do~ dema~~ memb4o~ e pela entonação da voz, ~nd~cado~e~ do~ 
e~tado~ de e~pZ~~to, quando alguém pede dete4m~nada co~~a ou 
que4 po~~uZ-la, quando a 4eje~ta ou que4 ev~tã-la. Ve~~e modo, 
ã 6o~ça de ouv~~ a~ me~ma~ palav4a~, pelo luga4 que ocupavam 
na~ 6~a~e~, pouco a pouco eu chegava a comp~eende4 de que 
co~~a~ ela~ e~am o~ ~~na~~, e ~a aco~tumando a boca a 
p~onunc~â-la~, ~e4v~a-me dela~ pa4a exp~~m~4 meu~ de~e 
jo~. E a~~~m comece~ a comun~ca4, ao~ que me ce~ca

vam, o~ ~~na~~ que exp4~m~am o~ meu~ de~ejo~, e de~ 
~e modo, ent~e~ ma~~ p~o6undamente na to~mento~a
~oc~edade do~ homen~, ~ob a auto~~dade de meu~ 

pa~~ e do~ ma~~ velho~. 

Ago~t~nho, 354 - 4 3 O 

Con6~~~õe~, L~v~o r, 13 
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o PROBLEMA 

To explo~e the ~elation~hip between 
cognitive development and language 

development i~ to ente~ a ve~y da~k 

6o~e~t indeed! It i~ not ~o much a 

que~tion 06 not being able to ~ee the 
wood 6o~ the t~ee~: one cannot even ~ee 

the t~ee~! Acco~dingly, the be~t advice 
o ne might 06 6 e~ ( ... ) would be "Vang~ keep 066' 

(Campbell, 1919, p. 419) 



2. 

A natureza do processo de aquisição de linguagem vem 

preocupando e suscitando estudos de psicólogos e lingUistas já 

há algum témpo. Durante um período, especialmente a década dos 

anos cinquenta, que caracteriza a primeira fase da PsicolingUí! 

tica, o paradigma dominante -e o behaviorista. Skinner publi-

ca em 1957 seu livro Verbal Behavior, ,resultado de vinte anos 

de estudos e se mostra otimista quanto a possibilidade de ana-

lisar linguagem e qualquer comportamento humano complexo pe-

los mesmos princípios gerais estudados no laboratório. Aquisi-

çao de linguagem é então explicada por um processo de reforça-

mento diferencial ou de aproximações sucessivas. 

o paradigma behaviorista nao realiza as promessas de 

Skinner. Chomsky (1959) é um dos primeiros a apontar as defi-

ciências do modelo proposto para explicar comportamento verbal 

(linguagem), ou sua aquisição. A partir de sua já clássica re-

senha da obra de Skinner apresenta argumentos que enfraquecem 

a posição empirista em relação a linguagem. 

Noam Chomsky, influenciado pelo Racionalismo do Seco 

XVII propõe uma base inata complexa e específica ã espécie huma 

na para a linguagem, que só precisa de um mecanismo "disparador" 

do ambiente para sua explicitação. Seu modelo teórico e propo! 

ta da gramática gerativa transformacional passam a ser a grande 

promessa e, a partir da década dos anos sessenta, servem de no-

vo paradigma para os estudos de aquisiçao de linguagem, como o 

de Brown e Belluggi (1964). 

Uma terceira posiçao, divergente do empirismo de Skin-

ner e do inatismo de Chomsky, se delineia na abordagem constru-
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tivista de Piaget, menos influente nos estudos de aquisição de 

linguagem, talvez porque esta área não era uma de suas preocup~ 

"Ções centrais. 

Papert (1980) -propoe uma taxonomia que explicita as 

principais concordâncias e divergências entre as três aborda-

gens. Sugere como modelo para comparação os parâmetros: 

ESTADO INICIAL MECANISMO ESTADO FINAL 

GERAL DE 

DESENVOLVIMENTO 

Não -sao significantemente divergentes as -concepçoes empirista 

e construtivista quanto a natureza pouco complexa do ESTADO INI 

CIAL. Para ambos a base da aquisição de linguagem são reflexos. 

Já Chomsky defende um núcleo fixo,transmitido geneticamente, 'e~ 

pecífico ã espécie humana que contem princípios gerais de uma 

gramática universal. vê então, um estado inicial bastante com-

plexo. 

~ em relação ao MECANISMO GERAL DE DESENVOLVIMENTO que 

Piaget e os empiristas divergem. Enquanto para Piaget o pro-

cesso de construção não é simples e ele passa a vida a explicá-

10, para Skinner é reduzido a princípios de reforçamento. Choms 

ky neste ponto se aproxima desta abordagem, porque também ele 

ve um mecanismo geral de desenvolvimento de reduzida comp1exid~ 

de. 

Com o enfraquecimento da posição empirista em relação 
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a linguagem, especialmente diante dos argumentos apresentados 

por Chomsky, tem sido debatidas, principalmente, as teses das 

abordagens inatista e construtivista na aquisição de linguagem. 

Em outubro de 1975 esse debate se concretiza com a dis 

-cussao entre Jean Piaget e Noan Chomsky (e outros participan--

tes) de suas posições, na Abbaye de Royaumont, perto de Paris. 

o debate é transcrito em livro, publicado em inglês e frances e 

há alguns anos traduzido para o português. -Para os que nao fo-

ram afortunados de estar presentes ao encontro, sua leitura pe~ 

mite uma análise da posição inatista e construtivista frente a 

linguagem, os possíveis pontos de conciliação e de impasse. De~ 

ta leitura fica a impressão, especialmente no que concerne a p~ 

sição de Chomsky, de impasse inarredável. Como diz Gardner que 

escreve sobre o debate: 

"By b01ul.Ow..i..ng .6ome telLm..i..nology 61L0m P..i..age.-twemay obta..i..n 
..i..n.6..i..ght ..i..nto an ..i..mpa.6.6e lLea~hed at the ~on6elLen~e. 
P..i..aget'.6 applLoa~h wa.6 that 06 an a.6.6..i..m..i..latolL one w..i..ll-
..i..ng to w..i..den h..i...6 .6y.6tem to emblLa~e potent..i..al ~1L..i..t..i..~.6 
- wh..i..le Chom.6ky ta~k lLequ..i..lLed a~~omodat..i..on - he expe~
ted othelL.6 to a~~omodate to h..i...6 .6~heme -.60 ..i..t..i...6 not 
.6UlLplL..i...6..i..ng that the..i..1L m..i..nd.6 d..i..d not ~onvelLge. (In: P..i..a 
tell..i.. - PalmalL..i..n..i.., 1980 - p. XXX..i..). 

Além do impasse, durante todas as discussões se obser-

va como lacuna marcante a falta de evidências empíricas trazen-

do suporte a cada uma das abordagens. Apesar desta preocupação 

estar presente em lnhelder que cita alguns trabalhos (p.l33-l34)7 

fica ainda a indagação: 

Que estudos foram feitos a partir do arcabouço teóri-

co de cada uma das posições, que permitem o avanço de 
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nosso conhecimento do processo pelo qual um ser humano 

aprende, adquire ou desenvolve linguagem? 

, 

Este trabalho surgiu de inquietaç~es despertadas a pa~ 

tir da leitura do relato do debate realizado, que foi tema de 

seminário realizado pelo grupo de estudos cognitivos do ISOP e 

de ref1ex~es suscitadas por trabalhos anteriores da autora. 

A hipótese de Chomsky, que deu origem a tantos estudos 

psico1ingUísticos, não despertou o desejo de verificação empír! 

ca. Talvez, porque, de certa maneira, como aponta mesmo Luria 

(1975) em um artigo crítico, represente um certo beco sem saí-

da filosófico. Defender um "Linguistic Acquisition Device" in.! 

to, rico, que explica todo o processo pelo qual se adquire 

linguagem, nao parece muito fértil para estudos da ontog~ 

nese da linguagem. A redução do papel do mecanismo geral de de 

senvo1vimento a mero "detonador" do processo faz com que não se 

tenha muito a examinar nesse aspecto também. 

Embora sem negar a existência de uma base inata da 

qual ainda se desconhece em grande parte a natureza, a aborda-

gem Piagetiana pareceu um ponto de partida mais promissor. Esp~ 

cia1mente desafiadora pareceu sua proposta de explicação de a-

quisição de linguagem, radical em sua recusa de qualquer tipo 

de preformismo. A defesa de uma base cognitiva para esse pro-

cesso, necessária e suficiente pode ser examinada na tentativa 

de encontrar alguma explicação sobre o salto de nível que ocor-

-re na ontogenese, quando um sistema representacional de signos 

começa a poder ser utilizado. 
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Ignorando a advertência de Campbell citada no 
. ., . 
lnlclo 

deste capítulo, decidiu-se tentar analisar parte da questao re-

lação linguagem-co~nição, dentro da vertente da ontogênese da 

linguagem e suas bases cognitivas. o problema e redefinido nu-

ma consideração de linguagem não apenas quanto a produção, mas 

-em seu aspecto de compreensao. 

o ponto de partida foi, entao, a hipótese piagetiana 

de aquisição de linguagem. Analisando-se seus fundamentos teó-

ricos tentou-se descrever o que seriam as bases cognitivas, o 

"núcleo fixo" ou "estado inicial" desse processo. Se Piaget re-

jeita o preformismo, como já foi dito, onde êle localiza esse 

"estado inicial"? Quais suas características, condições neces-

sárias? Seriam estas suficientes para o aparecimento da lingu~ 

gem? 

Caracterizado esse estado inicial é ainda necessário 

analisar o modelo proposto quanto a seu poder explicativo e po~ 

sibilidade de explicitação para teste empírico. o levantamento 

da literatura visou identificar tentativas de verificação, ain-

da que parciais e lacunas justificando a realização de novos es 

tudos. 

Os capítulos seguintes relatam a trajetória desta bus-

ca aqui esboçada brevemente. Espera-se que as reflexões feitas 

e os dados do estudo empírico realizado possam trazer uma con-

tribuição para melhor compreensão da ontogênese da linguagem e 

suas bases cognitivas. 



FUNDAMENTAÇAO TEORICA: 

PIAGET E O NOClEO FIXO CONSTRUIDO 

"In the ea~e 06 Chom~ky'~ innate 

6ix ed nue.teu~ ( ... ) tw innatenQ,6~ i~ 

not needed to en~ufte the 60tmlation and 

~tabi.tity 06 thi~ nuc.teu~; ~en~ofti

motoft inte.t.tigenee i~ ~u66ieient 60ft 

that" (Piaget, 1980b, p. 58). 
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Para entender a posição Piagetiana referente ã aquisi-

ção de linguagem é necessário situar a questão no contexto mais 

amplo da Epistemologia Genética. , 

Não são muitos os trabalhos de Piaget que tratam dire-

tamente da linguagem e este aspecto nao recebe papel de desta 

que em sua teoria. Com o propósito de desenvolver uma teoria 

de conhecimento com base na biologia, hipotetiza a existência 

de um processo de construção de estruturas específicas para o 

ato de conhecer. Busca estudar o processo de genese dessas es-

truturas no discurso da criança e vincula o desenvolvimento do 

pensamento à evolução da linguagem. Os resultados desses seus 

primeiros trabalhos aparecem nas obras de 1923 e 1924 Le lang~ 

ge et la pensée chez l'enfant e Le jugement et 1e raisonnement 

chez l'enfant. Suas idéias iniciais mudam radicalmente com o 

tempo. Passa a considerar que existe uma lógica subjacente às 

ações que é pré-1ingUística e da qual a criança não tem consci-

ência e assim a linguagem não pode revelar a lógica do pensame~ 

to. ~ o próprio Piaget quem fala desta evolução, num debate em 

Neuchate1 da Associação de Psicologia Científica de Língua Fran 

1 
cesa, em 1962 . 

"Ag~adeço ao no~~o comit~ que me tenha ~olicitado o 
p~e~ente ~elatõ~io. Aceitei p~imei~o a idéia c~m p~a
ze~ ma~, em ~eguida 60i com uma ce~ta inquietaçao que 
o p~epa~ei vi~to que não t~ata~ei, de 6ato qe lingua
gem p~op~iamente dita e, ~ob~etudo, po~que ja de~envof 
vi muita~ veze~, o que vou dize~.6ob~e a~ .6ua.6 ~ela
çõe.6 com a.6 ope~açõe~. Te~ia .6ido melho~ pedi~em-me e.6 
ta e.6po.6ição há qua~enta ano~, quando da~ minha.6 p~~ 
mei~a~ ob~a~, numa época em que ac~editava ruu ~elaçõe.6 
e.6t~eita.6 ent~e a linguagem e o pen~amento e pouco mai.6 
e.6tudava do que o pen6amento ve~bal. .Ve.6de então, o 
e.6tudo da intelig~ncia .6en.6õ~io-moto~a ante.6 da lingu~ 

(1) Editado pela la. vez em francês, com prefácio de P. Fraisse 
em 1963 e traduzido e publicado no Brasil em 1973. 
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gem, o~ ~e~ultadl~ obt~do~ po~ A. Rey na ~ua anãl~~e 
de "A Intel~g~ne~a P~ãt~ea da C~~ança", depo~~ o ~nven 
tã~~o da~ "o~e~açõe~ eone~eta~" de ela~~e~, de ~ela-::: 
çõe~ ou de núme~o~ (eom ~eu pa~alelo ~n6~alóg~eo no 
domZn~o da~ ope~açõe~ e~pae~a~~ e da med~da), que ~e 
de~envolvem ent~e 7 e 12 ano~, mu~to ante~ do nZvel da~ 
ope~açõe~ p~opo~~e~ona~~ (~endo e~ta~ últ~ma~ a~ ún~
ea~ que podem ~n6lu~~ em enune~ado~ ~~mple~mente ve~
ba~~), 6~ze~am ve~ que ex~~te uma lóg~ea de eoo~dena
~õe~ de açõe~ ma~~ p~06unda do que a lóg~ea v~neulada 
a l~nguagem e mu~to ante~~o~ a da~ "p~opo~~çõe~" no 
~ent~do ~e~t~~to" (P~aget, 1973, p. 63). 

A partir dos primeiros trabalhos, linguagem é tratada 

apenas ocasionalmente por ele, mas seu interesse e reflexão so-

bre o tema parecem ter estado presentes até quase o final de 

sua vida como se depreende de toda a discussão teórica com Choms 

ky no debate citado. Ramozzi-Chiarottino (1984) discorda de 

alguns autores como Ferreiro (1973) que consideram que este te-

ma foi deixado de lado e só retomado com os trabalhos de Sin-

c1air-de-Zwart. 

De qualquer maneira sua posição a respeito da 1ingua-

gem é definida. Para ele, como diz esta última autora. 

" language L6 not the .6ou~ee. 06 log~e, but ~t ~~ on 
the. eont~a~y .6t~ueutJte.d by log~e" (1965, p. 325). 

Dois pontos fundamentais são discutidos em seus traba-

lhos sobre o assunto: em primeiro lugar a hipótese de que as 

fontes das operações intelectuais não são encontradas na 1ingu~ 

gem, mas nas construções do período sensório-motor, pré-verbal; 

em segundo a defesa de que o pensamento representaciona1 seria 

contemporâneo ã aquisição de linguagem porque ambos pertencem a 

um processo mais amplo, que seria o da constituição da função 



. b~l' 2 1 Sim o ica em gera (Piaget, 1967). 

Assim, como aponta ainda Sinclair de Zwart, , 

10 . 

a Lingua-

gem, apesar de se tornar mais tarde mais universal e com a for-

ma de uma capacidade autônoma, é apenas parte desta função, ca-

pacidade de representar a realidade através de s i g n i f i c a dos que 

se distinguem dos significantes. A tese defendida é então que 

a linguagem é parte de um complexo de processos muito mais am-

pIo e não condição suficiente (embora necessária) para a consti 

tuição de operações intelectuais. Com isso o desenvolvimento 

cognitivo estaria subjacente ao desenvolvimento da linguagem. 

Ferreiro (1973) aponta que Piaget sofreu uma evolução 

na maneira em que via as relações entre esses dois processos. A 

partir de estudos psicolingUísticos de pesquisadores da Escola 

de Genebra, abandona um quase reducionismo inicial, que já cit~ 

mos (linguagem dirigida pela operação). Passa, então, posteri-

ormente, a posição de que os progressos que se observam na lin-

guagem sao contemporaneos aos que se passam em outros domínios. 

As operações ou pré-operaçoes cognitivas não sao vistas como 

dirigindo de fora a linguagem como numa açao de sentido único. 

o processo de desenvolvimento de linguagem se deve a um mecanlS 

mo regulador ou organizador, que é tanto interno como solidário 

as formas do mesmo processo que vão agir sobre outros domínios 

no mesmo nível. P a r a F e r r e i r o, i s t o e s t a r i a e m c o n c o r d â n c i a com 

outras teses centrais ã Epistemologia Genética, como a de que o 

desenvolvimento das operações lógico-matemáticas não é senao a 

(2) Em nota de rodapé a seu trabalho no Seminário de 1962 (publi 
cado no Brasil em 1973), Piaget diz que um dos lingUistas 
presentes ã reunião sugeriu o emprego do termo "semiótica"em 
vez de simbólica, porque este inclui não só o emprego de sim 
bolo, mas também o de "signos". 
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cristalização estrutural de um processo de equilibração geral, 

no qual se inscrevem todas as atividades cognitivas. Tanto lin-

guagem como pensamento ~stariam vinculados à teoria geral da o~ 

ganização das ações e aos processos de equilibração que lhe são 

próprios. 

Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo é o resultado 

de um processo de elaboração, tendo como base a atividade do in 

divíduo que, ao atuar sobre o ambiente, elabora ou constrói o 

conhecimento da realidade. A forma sucessiva de sua atividade 

no decorrer do desenvolvimento determina os diferentes tipos de 

conhecimento (Piaget, 1973). 

o núcleo da inteligência está nos invariantes funcio-

nais, constituídos pela organização e adaptação. Aspectos com-

plementares de um mecanismo - . 
un~co, o primeiro o aspecto interno 

do ciclo, o último seu aspecto externo. A adaptação, através 

da qual evoluem as estruturas da inteligência, inclui dois com-

ponentes complementares, a assimilação, que envolve a integra-

ção de elementos novos a estruturas já existentes e a acomoda-

ção, adequação do funcionamento do organismo às características 

novas e diferentes do ambiente. 

A coordenação equilibrada entre os mecan~smos de assi-

milação e acomodação é possível pela equilibração, conceito in-

fluenciado, como outros na concepçao piagetiana, por noçoes bio 

lógicas. Isso porque cognição é vista como apenas um subdomí-

nio da classe de interajustamentos biologicamente adaptativos. 

A noção de equilibração, associada à de auto-regulação, é segu~ 

do M. Piatelli Palmarini (1980) o cerne ('hardcore') do arcabou 
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ço teórico piagetiano. Segundo esse autor, interpretada em sua 

versão "forte", significa que padrões de regulação e estruturas 

em que são baseados -sao e-nglobados (incorporados) pelo organis-

mo por meio de uma seqUência de operações de assimilação e aco-

modação. Esse enfoque não é aceito por biólogos moleculares c~ 

mo A~ Danchin e J.P. Changeaux e implica a metáfora de transfe-

rência de ordem ou de estrutura do meio para o organismo. Pia-

get se inclina mais para a posição de C.H. Waddington & L. Von 

Bertalanffy e H. Von Foester e a concepção de sistemas que se 

auto-organizam, que são a característica da vida, no nível bio-

lógico ou psicológico, como foi discutido no trabalho recente 

de Rachid (1987) . Dentro dessa concepção, a ordem pode sur-

gir do caos, o aumento de ordem pode ser criado de flutuações 

randomicas e não ser resultado apenas de um plano construtivo 

do organismo, contendo o "envelope" de suas possíveis rea1iza-

çoes. 

Assim, a equilibração é vista como "majorante", nao 

levando a uma estática homeostasis, mais a uma "homeoresis", on 

de novas estruturas são criadas das anteriores sem prejuízo da 

integração global do sistema. o fracasso do sistema numa forma 

anterior de fazer ajustamentos apropriados (assimi1atórios e/ou 

acomodatórios) inicia um auto-desenvolvimento de tal forma que 

a forma posterior tem poderes adequados para responder a novas 

exigências situacionais. Piaget (1980a) distingue três tipos 

ou formas de equilibração: uma mais simples e mais precoce en-

tre assimilação e acomodação, ou entre os esquemas mentais do 

sujeito e objetos externos; outra entre os subsistemas ou dife 

rentes subesquemas dentro de um esquema geral e a última entre 
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as partes do conhecimento do sujeito hierarquicamente distintas 

e a totalidade de seu conhecimento num determinado momento, exi 

gida pelo próprio processo de diferencvação de novos sistemas. 

Desse processo de equilibração, que entra em funcionamento atra 

vés da interação do organismo com o ambiente, resultam estados 

de equilíbrio ou sistemas organizados de açao e são geradas as 

estruturas cognitivas variáveis e seus esquemas corresponden-

teso 

A base para toda construçao do conhecimento, sua ori-

~ -gem, e colocada na açao. Esta, vista como toda conduta (obser-

vada externamente e compreendida pela interrogação clínica) vi-

sando um fim do ponto de vista do sujeito, envolve a reequili-

bração da conduta no caso de modificação do meio, acrescentando 

algo ao real. são -as açoes executadas pelo sujeito sobre os 

objetos do mundo que constituem a matéria prima de toda adapta-

ção intelectual. Inicialmente manifestas, concretas, tornam-

se com o desenvolvimento gradativamente internalizadas e com is 

so mais coordenadas, abstratas, de alcance mais amplo, consti-

tuindo os esquemas. 

Sobre isso diz Piaget: 

" Knowledge, thehe6ohe, phoceed6 6hom action, and 
all action that i6 hepeated Oh genehalized thhough ap
plication6 to new object6 engendeh6 by thi6 vehy 6act 
a '6cheme', that i6, a kind 06 phactical concept" (Pia 
get, 1980a. In: M. Piatelli-Palmahini, p. 24). 

As abstrações refletentes ou reflexivas tiram de um 

sistema de ações ou operações inferiores certos caracteres que 

garantem a reflexão (no sentido quase físico de 'ser refletido') 
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sobre as ações ou operações de nível superior. Com essa concep-

çao é preservada a continuidade no desenvolvimento. Cada forma 

nova de organização é vista ~omo abstração de organizações mais 

simples. Nenhuma estrutura ê totalmente nova, cada uma é gene-

ralização de outra ação, extraída da estrutura anterior. As es-

truturas nao se substituem umas às outras, mas, sim, se inte-

gram, cada uma resultando da anterior, absorvendo-a como subor-

dinada e preparando a seguinte à qual será integrada. 

Se observa uma progressao: esquema reflexo - esquema se~ 

sório motor - estrutura operacional do pensamento formal adu1-

to. A integração das estruturas sucessivas, cada uma das quais 

-conduzindo a construçao da seguinte, permite que o desenvo1vi--

mento seja dividido em períodos e sub-períodos, caracterizados 

por diferentes estruturas de conjunto. são três os períodos: 

- Período sensório-motor: o - 2 anos 

- período de preparação das operações concretas: 

2 - 11 anos 

Período das operaçoes formais. 

~ o período sensório-motor que interessa a essa discus 

sao, já que ê nele, segundo Piaget chega a admitir no decorrer 

do debate com 
3 

Chomsky , que vai ser construído o "núc1eo fixo". 

(3) Como aponta Meh1er (1980), a posiçao de Piaget parece ter 
mudado um pouco durante esse debate. No primeiro Capítulo ê 
1e rejeita totalmente o preformismo dizendo " ... n04 do any 
a p4i04i 04 innate eognltive ht4uetu4eh exiht in man". (Pia 
get, 1980a, p. 23). Já no Capítulo 2 diz que concorda coi 
Chomsky no fato de que â origem racional da linguagem pres
supõe a existência de um núcleo fixo necessário para cons
trução de todas as linguagens. Só vai divergir de Chomsky 
sobre a natureza desse núc1eQ fixo. 
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Esse núcleo fixo é, para ele, o resultado necessário da constru 

ção da inteligência sensório-motora. ~ nesse ponto que, apare~ 

-temente, se verificam duas concepçoes dentro da esc~la piageti~ 

na, explicitadas durante o debate. Piaget defende a posição de 

que as construções da inteligência sensório-motora são suficien 

tes para a aquisição da linguagem. narbel Inhelder faz mais 

concessões i posição cho~skiana e não insiste no carã.ter de su-

ficiência. Para ela essas construções explicam apenas parte do 

processo. 

A afirmação de Piaget que mais indica . -essa pos1çao e 

transcrita no início deste capítulo: 

"In the. c.a.óe. 06 Chom.ók.y'.ó innate. 6ixe.d nuc.le.u.6 1 ... 1 
thi.ó innate.ne..ó.ó i.6 not ne.e.de.d to e.n.6u~e. the. 60~mation 
and ~tability 06 thi.6 nuc.le.u.ó; .óe.n.6o~i-moto~ inte.l
lige.nc.e. i.ó .6u66ic.ie.nt 60~ that" IPiage.t, 1980b. In: 
M. Piatte.lli-Palma~ini, op. ·c.it., p. 58). 

Inhelder, comentando a posjção de Piaget,diz que este 

considera a linguagem, como todas as aquisições cognitivas, o 

resultado de urna construção progressiva e assim rejeita a hipõ-

tese de preprograrnação em seu sentido estrito e considera 1na-

ta apenas a capacidade de recornbinar os n[veis sucessivos de 

organização cognitiva cada vez mais complexa: 

"Fo~ thi.ó ~e.a.óon~ among othe.~.6, he. c.on.6ide.~.6 ~e.p~e..6e.n
tation be.yond the. he~e. and now a.6 the c.ulmination 06 
.6e.n.6o~i-moto~ inte.llige.nc.e.. Thi.6 doe.6 not .at ali 
me.an that Piage.t .óe.e.6 in the. latte~ a .6U66icie.nt 
p~e.pa~ation 60t ali 6utu~e. lingui.6tic. ac.hie.ve.ment6 and 
abilitie..6" 11nhe.lde.~, 1980. In: M. Piattelli-Palma~ini, 
o p . c.it., P . 1 3 3) • 

Independentemente das duas possíveis -concepçoes (In-

helder, Piaget), o acordo no pensamento do grupo piagetiano e 
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sobre o caráter necessário das construçoes da inteligência sen-

sório-motora. 

, 
Sinclair de Zwart (1971) sintetiza o consenso piage-

tiano sobre o núcleo fixo até a ocasião do debate: 

"(a) 1 ... 1 the ..i.noant bltú1.g.6 to h..i..6 language ac.qu..i..6..i.
t..i.on.6 ta.6k not a .6et 00 ..i.nnate l..i.ngu..i..6t..i.c..6 un..i.ve!t.6al.6, 
but ..i.nnate c.ogn..i.t..i.ve ounc.t..i.on.6 wh..i.c.h w..i.ll ult..i.mately 
lte.6ult ..i.n un..i.velt.6al .6tltuc.tulte.6 00 thought; 
(b) I ... 1 l..i.ngu..i..6t..i.c. un..i.velt.6al.6 ex..i..6t pltec...i..6ely be
c.aU.6e 00 the un..i.velt.6al thought .6tltuc.tulte.6 - and the.6e 
alte un..i.velt.6al, not bec.au.6e they alte ..i.nboltn but bec.au.6e 
they alte the nec.e.6.6alty outc.ome 00 auto-Itegulatolty oac. 
tOIt.6 and equ..i.l..i.bltat..i.on pltoc.e.6.6e.6; -
(c.) 1 ... 1 .6..i.nc.e ..i.ntell..i.genc.e ex..i..6t.6 phylogenet..i.c.ally 
and ontogenet..i.c.ally beoolte language, and .6..i.nc.e the 
ac.qu..i..6..i.t..i.on 00 l..i.ngu..i..6t..i.c. .6tltuc.tulte.6 ..i..6 a c.ogn..i.t..i.ve 
ac.t..i.v..i.ty, c.ogn..i.t..i.ve .6tltuc.tulte.6 .6hould be U.6ed to 
expla..i.n language ac.qu..i..6..i.t..i.on Itathelt than v..i.c.e-velt.6a" 
(S..i.nc.la..i.1t de Zwaltt, 1977, p. 123) 4. 

Sua construçao pode entao ser acompanhada pelas aqui-

sições do periodo sensório motor. Durante esse primeiro perí~ 

do do desenvolvime~to, que se 'processa em seis etapas, o que se 

observa é o estabelecimento de uma lógica de ações. O processo 

é de descentralização progressiva e a criança, a partir de um 

nivel reflexo de completa indiferenciação eu-mundo, chega a uma 

organização prática mas coerente das ações executadas no ambien 

te. 

O quadro a seguir apresenta os sucessivos estágios des 

se período. 

(4) Em estudo recente, com diversos colaboradores (Sinclair et 
allii, 1985) não é tão enfática. Aponta apenas um "certo con 
senso" entre psicolingUistas sobre a idéia mais geral de que 
experiências e conhecimentos adquiridos pelo bebê durante o 
periodo pré-lingUístico constituem uma preparação para a a
quisição das primeiras palavras. Admite que esses desenvol
vimentos não são suficientes para gerar conhecimentos espe
cificamente lingUisticos. 
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QUADRO I 

ESTÁGIOS DO PERtODO SENS~RIO-MOTOR 

DE ' 

DESENVOLVIMENTO SEGUNDO PIAGET 

ESTÁGIO JL.. _______ I_D_A_D_E ______ ~ (aproximada) 

Estágio 1: Uso dos reflexos O - 1 mes 

Estágio 2: Reação circular 

primária 1 - 4 meses 

Estágio 3: Reação circular 

secundária 4 - 8 meses 

Estágio 4: Coordenação dos 

esquemas secundá-

rios 8 - 12 meses 

Estágio 5: Reação circular 

terciária 12 - 18 meses 

Estágio 6: Invenção de novos 

meios através de 

combinações ins-

trumentais 18 - 24 meses 

Piaget e claro quanto aos pré-requisitos para a aqui-

sição da linguagem, estabelecendo que: 

"1:t .i.6 only a.:t :the .6.ix:th 06 :the.6 e .6:ta.g e.6 -:tha.:t when 
:the a..6.6.im.ila.:t.ion 06 objec:t.6 :to .6cheme.6 06 a.c:t.ion ~ 
a.ble :to be comple:ted by a.n a..6.6.im.ila:t.ion 06 objec:t 



18. 

th~m~~lv~~, in oth~~ wo~d~, by m~an~ 06 ~~p~~~~ntation 
- that languag~ - b~gin~, and at thi~ ~ixth ~tag~, 
th~~~ b~ginning~ 06 languag~ p~06it 6~om a whol~ eon~
t~uetion aehi~v~d p~~viou~ly" (Piag~t, 7980b. In: M. 
Piatt~lli-Palma~ini, op. eit., p. 591. 

-~ .... 5 
~ nesse estaglo que culmina uma sucessao de constru 

ç~es anteriores e se observa o início de uma mudança qualitat! 

va na inteligência. Esta passa gradativamente, de sensível e 

motora a mental, tornando-se interiorizada. Com isso a crian-

ça começa a ser capaz de se adaptar a situaç~es novas com maior 

flexibilidade e desenvoltura e seus procedimentos se libertam 

progressivamente da experiência ativa e do fenômeno atual. No 

final do Período Sensório Motor a experiência pode ser "mental", 

"interiorizada". Não há necessidade de se executar todas as 

aç~es e a aquisição e aplicação dos esquemas ocorrem simultane~ 

mente, com os primeiros sinais de uma verdadeira invenção. 

Para chegar a essas aquisiç~es e necessário um longo 

processo de construção, descrito por Piaget em "O Nascimento da 

Inteligência", que se inicia com condutas globais determinadas 

hereditariamente, apresentadas sob a forma de esquemas reflexos 

(Estágio I). Com a interação da criança com o ambiente, o con-

junto de reflexos simples vai sofrendo alteraç~es e gradativa--

mente se transforma em adaptaç~es adquiridas que são caracterí~ 

tica do segundo estágio. Essas, prolongamentos dos esquemas r~ 

flexos, se manifestam inicialmente em atividades relacionadas 

(5) A discussão de todo desenvolvimento pré-verbal é feita em 
três livros clássicos de Piaget: O Nascimento da Inteligên 
cia, A Construção do Real na Criança e A Formação do Símbo= 
lo. Respectivamente (1975,1975,1971) em suas edições bra 
sileiras. 
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com o próprio corpo da criança, -como a de sucçao (exe mp lo de 

reação circular primária), a preensão manual e atividades rela-

cionadas ã visão (ex: seguir os objetos "olhando para ver"? e 

audição (ex: gritar para escutar sua própria voz). Reações ci~ 

culares primárias são repetições sucessivas que levam à modifi-

cação dos esquemas para melhor adaptação ã situação externa. A 

seguir (estágio 111), a criança começa a explorar realmente o 

ambiente. - -Interessa-se mais pelos efeitos de suas açoes e e ca 

paz de reações circulares secundárias, ou seja, de tentar, pela 

repetição, manter a mudança interessante que inicialmente foi 

produzida casualmente por seus gestos. A diferença da reação 

circular secundária da primária e que, enquanto nessa última a 

assimilação ainda se confundia com a acomodação, na primeira os 

dois mecanismos já são suficientemente diferenciados. Cada es-

quema, nesse estágio, está relacionado com todos os outros e as 

sim e criada uma subordinação de meios a fins ou partes a uma 

totalidade, mas os meios não se diferenciam ainda dos fins e as 

descobertas sao ainda feitas por acaso. Não nascem de uma ne-

cessidade específica, a não ser de repetição. No estágio se-

guinte (IV) os esquemas já desenvolvidos se coordenam e formam 

novas totalidades de comportamento. Os comportamentos se orga-

nizam em seqUências definidas que são usadas para resolver S1-

tuaçoes novas. A característica fundamental e o 
. ... . 
1n1C10 de 

uma intencional idade primitiva. A cr1ança começa a tentar al-

cançar objetos utilizando atividades e esquemas intermediários, 

-nao se restringindo em sua atividade a simplesmente repetir es-

quemas para reproduzir resultados. Se observa, então, uma di-

ferenciação incipiente entre meios e fins e entre as partes e o 

todo. No estágio seguinte a conquista e a.elaboração de novos 
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métodos de exploração da realidade. A criança apresenta condu-

tas típicas do que Piaget chamou de reação circular terciária. 

Busca de forma ativa a novidade pela novidade, a~ característi-

cas do objeto ou da situação que não são imediatamente assimilá 

veis aos esquemas visuais, experimentando novos meios. 

Paralelamente ao processo de construçao que carac-

teriza o nascimento da inteligência, a criança passa durante es 

se período sensório motor, por outras importantes transformações 

cognitivas. Uma delas é a construção inicial do real, analisada 

por Piaget em função de categorias de objeto, espaço, causalida 

6 
de e tempo 

No estágio VI a criança adquire a noçao de permanencia 

do objeto, considerada um primeiro invariante e uma das aquisi-

çoes mais importantes do período sensório motor, que marca o c~ 

meço da abstração empírica, e, segundo Sinclair de Zwart (1971), 

ligada com as estruturas linguísticas e a aquisição inicial da 

linguagem. A "permanência do objeto" é o resultado de uma ca-

deia de construções que culmina com a abstração do objeto de 

seus diferentes movimentos, orientações e locações em relação a 

outros objetos, de suas respostas às ações da crianç'a sobre ele 

e do próprio corpo da criança. Inicialmente a criança nao per-

cebe o ambiente que a cerca como constituido de objetos perma-

nentes, substanciais e de dimensões constantes. Não há diferen-

-ciação entre seu corpo, suas açoes e o mundo. A única realida-

de é essa totalidade eu-ações-mundo. o que a cr1ança reconhece 

(6) Esses aspectos são separados apenas para finalidades de ex
posição, mas, na realidade, são interdependentes e mutuamen 
te definidores. 
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é sua própria açao e não o objeto em si. Gradativamente passa 

a ser capaz de distinguir os objetos que estao na sua presença 

e de p o i s a r e I a c i o n á - los, t a n to q u a n d o estao presentes como 

quando ausentes. 

Esse processo de diferenciação está ligado de perto ao 

de construçao de espaço. A criança so pode construir o objeto 

permanente e a noção de si mesma como objeto físico, quando con 

segue conceber como um espaço ~nico, objetivo, quadro geral ou 

continente onde os objetos se encontram relacionados entre si, 

inclusive ela própria, os espaços separados e específicos dos 

estágios iniciais de seu desenvolvimento. 

Para estudar o desenvolvimento da noçao de objeto em 

sua relação com a de espaço, Piaget realiza experimentos de des 

locamentp de objetos, escondendo-os embaixo de -uma sucessao de 

"anteparos e observando se a criança os procura e onde. Pode-se 

verificar aqu~ a relação entre as duas noções: objeto-espaço. A 

permanência do objeto envolve uma compreensão de relações espa-

ciais entre objetos e anteparos e das formas como essa relação 

é mudada pela ação da criança ou do experimentador. Paralela-

mente, o conceito de espaço é o conceito de objetos em localiza 

ção, sendo essas relações aprendidas através das próprias ações 

da criança sobre objetos. Piaget (1975) introduz a noçao de 

"grupo espacial", num paralelo com a estrutura algébrica de gr~ 

po. Os "grupos" ou deslocamentos espaciais representativos, c.! 

racterísticos do estágio VI, pressupõem a noção de permanencia 

de objeto ou a ela estao intimamente ligados. Consistem, por 

exemplo, na compreensão de que se um objeto na localização A -e 

movido para B, então é o mesmo objeto que estava em A e a crian 
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ça na localização x pode ir direto a B para alcançá-lo. As rela 

-çoes espaciais entre os objetos sao organizadas de modo que os 

. d b· -" .,. ,,7 mOVlmentos e o Jetos sao reverSlvelS : ou seja, e possível, 

por um movimento inverso retornar um objeto a sua primeira loca 

lização. 

Essas características de grupo das relações objeto-lu-

gar envolvidas no paradigma de deslocamento de objeto dependem 

tambim de relações de causalida~e. Corno as mudanças de posi-

çao entre objetos e anteparos são "causadas" por ações de pes-

soas, essa reversibilidade das relações objeto-lugar i a capacl 

-dade de, por urna açao inversa, o objeto ser retornado a sua 10-

calização original. A criança só pode ter o conceito de obje-

tos e seus deslocamentos espaciais, quando consegue apreciar a 

forma corno suas açoes e de outros afetam o mundo. Do mesmo mo-

do, para que possa entender corno ela e outras pessoas agem so-

bre objetos e causam mudanças nos mesmos, seja de posiçoes ou 

de estados, -e preciso que sua concepçao de pessoas e objetos se 

ja de entidades discretas, relacionadas sistematicamente num 

espaço comum. Somente no final do período, no último estágio 

(VI)8 começa a representaçao da causalidade. A criança e entao 

capaz de, a partir do efeito, reconstruir mentalmente a causa 

e de prever o efeito quando aquela ocorre. Para que isso se dê, 

se processa urna construção progressiva desde a etapa em que a 

criança nao consegue perceber como uma ação chega a um certo re 

(7) Primeira manifestação de "reversibilidade" que depois será 
característica fundamental das operações concretas. 

(8) Piaget, aponta que não existe uma correspondência rígida en 
tre os estágios do Nascimento da Inteligência e da Constru= 
ção da Realidade em suas diferentes·categorias, mas as duas 
ordens de aquisição são aproximadamente paralelas. 

, 
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sultado. Gradativamente, começa a haver . .". . -um lnlClO de separaçao 

entre causa e efeito, a causa tendendo a interiorizar-se e o 

efeito a exteriorizar-se, com a manifestação de uma causalida-

de provocada pela "eficácia" de uma ação ao acaso, que se apli-

ca de forma sistemática. No estágio seguinte, com a aplicação 

de meios conhecidos frente a situações novas, se observa uma 

causalidade intermediária, entre essa causalidade baseada na 

"eficácia" da ação e a causalidade exteriorizada. Final mente 

no último estágio (V) antes da representaçao, a criança, começa 

a distinguir o. polo interno do esforço do polo externo, no ca-

minho para a dissociação eu-mundo, e são observados nítidos pr~ 

gressos na objetivação e espacialização da causalidade. 

As relações causais tambem estao indissociadas das tem 

porais e supõem as mesmas - a causa tem uma relação temporal com 

o efeito. No final do período, a criança, que inicialmente nao 

tem noçao de antes e depois, adquire a noçao de seqUência - es-

tados e eventos ocorrendo em seqUência. Se observa uma capaCl-

dade de retenção de memória por períodos progressivamente mais 

longos e essa memória começa a ser organizada em termos de se-

qUência ordenada de estados e eventos. são também essas capaci 

-dades que permitem a criança conseguir resolver os problemas 

de deslocamento de objeto, que, nos últimos estágios, envo I vem 

lembrar e reconstruir uma seqUência ordenada de deslocamentos. 

Finalmente, para concluir essa síntese das principais 

aquisições do período sensório-motor cabe resumir a terceira ver 

tente de transformações fundamentais deste período - o processo 

de formação do símbolo que envolve duas categorias de ativida-

des - imitação e jogo. 
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o desenvolvimento da função simbólica, considerada por 

Piaget um dos invariantes funcionais porque encontrada em to-

dos os níveis da gênese do pensamento embora com conteúdo e 

mecanismo distintos em cada período, ê tratado na terceira obra 

(A Formação do Símbolo) de sua trilogia do período sensório-mo-

toro 

Imitação e jogo constituem os componentes para o dese~ 

volvimento da função simbólica e se inserem no quadro geral das 

adaptações sensório-motoras que são características da constru-

ção da inteligência. são os dois polos extremos de um equilíbrio 

entre a assimilação e acomodação e por isso não se confundem com 

a inteligência, embora dependam dela. Quando predomina a acom~ 

dação sobre a assimilação que a ela se subordina, verifica-se o 

processo de imitação . Quando a situação é inversa, ou seja, de 

. uma assimilação quase livre, sem acomodação, ocorre o jogo. O 

equilíbrio entre assimilação e acomodação caracteriza a inteli-

gencia. 

O desenvolvimento da imitação e jogo representa um pr~ 

cesso pelo qual se forma a imagem ou símbolo. Ambos os desenvol 

vimentos acompanham paripassu~ progressos da inteligência sen-

sório-motora já examinados. 

A imagem ou representaçao no sentido estrito, é para 

Piaget uma interiorização da imitação. No final do período sen-

sório-motor, quando essa interiorização ocorre, a criança atin-

ge o estágio que tem como características: a possibilidade de 

imitação imediata de elementos novos complexos, a imitação de 

• • • 11" - d'f 'd ,,9 objetos mater1a1S e a 1m1taçao 1 er1 a • Isso se dá porque 

(9) Imitação na ausencia do modelo, mesmo depois de um período 
de tempo mais ou menos longo. 
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há a interiorização da acomodação. 

"di6e~enciada em ~elaçio ao 6i6tema total da6 a66imila 
çõe6 e acomodaçõe6 combinada6 que con6tituem o ato de 
inteligê.ncia" (Piaget, 1971, p. 81). 

Esse desenvolvimento é paralelo ã emancipação da percepção ime-

diata e da experiência empírica, interiorizada e substituida ~r 

combinações mentais, e também às aquisições na construção do o~ 

jeto, da causalidade e do espaço. ~ preciso que haja se consti-

tuido a noção de objeto e a objetivação da causalidade para que 

o corpo do outro possa se tornar uma realidade separada, compa-

rável, mas não idêntica ao próprio corpo. Com isso é possível a 

correspondência entre os órgaos percebidos no modelo e os do 

próprio corpo culminando em sua representaçao e os princípios ~ 

abstração refletente. 

o Jogo simbólico e também adquirido ao final de um pr~ 

cesso de desenvolvimento em que a assimilação evolui e se dife-

renc1a da acomodação. Em suas fases iniciais o jogo não se dis 

tingue muito das condutas descritas no desenvolvimento da inte-

ligência. Todas as condutas podem se converter em jogo, se re-

petidas por mero prazer funcional ou assimilação pura. Na fase 

IV começa um esboço de "ritualização" dos esquemas, preparaçao 

para o jogo simbólico posterior. Com a maior mobilidade e coor 

denação dos esquemas, tambem é possível a formação de combina--

ções lúdicas, a exploração sucessiva de diferentes esquemas, a-

penas por assimilação. No estágio seguinte, com o aparecimento 

das reaçoes circulares terciárias, essas ritualizações tornam-

se mais sistemáticas, constituindo uma transição para o símbo-

lo lúdico da fase VI. Diz Piaget a esse respeito: 
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" o~ It'<'tua.ü da plte.6 ente 6a.6 e pltolongam 0.6 da ante-
1t'<'01t, eom uma .6Ó d'<'6eltença: enquanto 0.6 da 6a.6e IV 
eon.6.<..6tem, .6.<.mple.6mente, em ltepet.<.1t e a.6.6oe.<.alt 0.6 e.6-
quema.6 já eon.6t.<.tu'<'do.6, eom um 6.<.m não lüd.<.eo, 0.6 da 
plte.6ente 6a.6e eon.6t.<.tuem-.6e qua.6e .<.med.<.atamen:te em jo
gO.6 e man'<'6e.6tam uma 6eltt'<'l'<'dade mu.<.to ma.<.olt de eomb'<'
naçõe.6 (6eltt'<'l'<'dade dev'<'da, .6em dÜv'<'da, ao.6 háb.<.:to.6 
lte.6 ultante.6 da Iteaçcio e.<.lteulalt telte.<.M'<'a)" (1971, p. 
125) • 

Na fase VI ocorre um progresso (já mencionado em ou-

tros aspectos) no sentido da representação. Com isso há a sepa-

ração do símbolo lúdico das seqUências ritualizadas e pode ser 

identificada pela primeira vez a ficção, o "fazer de conta" e 

é esse aspecto que vai caracterizar o símbolo lúdico, que inici 

almente, se apresenta sob a forma de esquemas simbólicos. Para 

Piaget, no símbolo já há, como no signo,distinção entre signifi 

cante e significado, mas entre eles há uma diferença. o Sl.g-

no e um significante arbitrário, que supõe uma relação social, 

porque convencional. o símbolo é um significante "motivado" 

que revela semelhança com o simbolizado e ê individual. 

o princípio do emprego de um primeiro sistema de Slg-

nos, a linguagem, se dá também nessa fase. Como já fo i aponta-

do, Piaget não se detem, ao contrário dos aspectos aqui examina 

dos, no processo de sua aquisição. Apenas diz: 

" no momento apltox.<.mado em que a .<.ntel.<.g~ne.<.a ~en
.6óJr..<.o-motolta .6e pltolonga em lteplte.6en:tação eonee.<.:tual e 
em que a .<.m.<.taçãó ~e eonveltte em lteplte.6entação .6.<.mból'<' 
ea, o .6.<..6tema de .6.<.gno.6 .6oe.<.a.<..6 também apalteee, .6ob a~ 
e.6pée.<.e.6 da l.<.nguagem 6alada e .<.m.<.tada" (1971, p. 88). 

Os símbolos e sinais -sao dois tipos de instrumentos pr~ 

duzidos pelo conjunto de formações semióticas ou simbólicas. E 

assim, diz ainda Piaget: 
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"Como diaae bem Guillaume, a linguagem o~al do 
é apenaa a ~~incipal e não a única mani6eatação 
~nção aimbôlica muito ge~al" 17971, p. 89). 
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homem 
de uma 

Considera que, mesmo sendo contemporâneos, o símbolo 

não pressupõe o signo e que 

" o e6eito maia ca~acte~Zatico do.6 ~ignoa veJtbai.6 .60 
b~e o de.6envolvimento da inteligência e, ce~tamente,pe~ 
miti~ ainda a t~an.660~mação do.6 e.6quemaa aen.6ô~io-moto 
~e.6 em conceitoa I ... 1 Pa~a adqui~i~ a 6ixidez de .6i~ 
ni6icação doa conceitoa e, .6ob~etudo, o aeu g~au de ge 
ne~alidade, que .6upe~a o da expe~iência individual, o~ 
e.6quemaa devem da~ luga~ a uma comunicação inte~indivi 
dual e, po~ conaeqUência, .6e~ exp~e.6.6oa po~ aigno.6"-
17971, p. 730). 

Inicialmente, para Piaget, se observa a presença de e~ 

quemas verbais, que são como que intermediários entre os esque-

mas (sensório-motores) e os conceitos. são como esquemas moto-

res que estão em processo de conceituação. são -modos de açao 

generalizáveis que se aplicam a um numero cada vez maior de ob-

jetos, mas ao mesmo tempo já apresentam um certo desligamento 

da própria ação e um sentido nítido de comunicação. 

Assim, para êle, as primeiras palavras enunciadas pela 

-criança nao sao verdadeiros signos, tendo, em lugar disso, uma 

função de símbolo já que são empregadas com um significado que 

é especial, particular. Já têm a característica de diferencia-

ção entre significado e significante, mas são individuais e não 

coletivos, como os signos de uma língua. 

A partir desta fase de "proto-signos", a criança come-

ça a usar palavras que designam de forma regular objetos ou a-

ções possíveis de serem realizadas com ele, chegando assim, 
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ao uso de signos e ã linguagem propriamente dita 
, 

e a etapa se-

guinte de início de uma inteligência conceitual. 

Para concluir, a partir dessa descrição resumida das 

aquisições do estágio final do periodo sensório-motor e dos pr~ 

cessas de construção que a elas levam, é possível esboçar uma 

tentativa de esquematização do que seria o "núcleo fixo" para 

Piaget. ~ importante frisar, como já foi dito anteriormente,que 

todas essas aquisições são interdependentes e se influenciam mu 

tuamente e que nenhuma delas é privilegiada por Piaget no que 

concerne a aquisiçao da linguagem. Apenas a noção de permanen-

cia de objeto recebe destaque no trabalho de Sinclair de Zwart, 

já citado. 

o quadro 11, a seguir apresenta essa esquematização. 

QUADRO 11 

PRINCIPAIS CARACTERIsTICAS DO "NÚCLEO FIXO" 

(aquisições do último estágio do período sensório-motor) 

possibilidade da invenção de novos meios através de com-

binações mentais. 

- início da capacidade de representaçao e interrelação de 

representaçoes. 
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2. Quanto ã constru~~do~ea! 

2.1 - Objeto 

- noçao de objeto permanente, substancial e de dimen 

soes constantes. 

- noção de si mesma como objeto físico. 

2.2 - Esp~ 

- concepçao de um espaço único, objetivo, no qual t~ 

dos os objetos inclusive a própria criança 

contidos e interrelacionados. 

2.3 - Causalidade 

estao 

possibilidade de, a partir do efeito reconstruir 

mentalmente a causa e prever o efeito quando aque

la ocorre. 

2.4 - Tempo 

- capacidade de ser1ar açoes em relação ao efeito que 

causam no ambiente. 

capacidade de reter fatos durante períodos ma1s 

longos e começo da organização da memória em ter

mos de seqUência ordenada de estados e eventos. 

3. Quanto ao desenvolvimento da fu~ão simbólica 

3.1 - Imita~~ 

- possibilidade de imitação de elementos novos com-
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p1exos. 

- imitação de objetos materiais. 

- imitação diferida (na ausência do modelo) 

(Diferenciação entre significante e significado) 

3.2 - Jogo 

- aparecimento de esquemas simbólicos. 

(Diferenciação entre significante e significado) 

Este é resumidamente, o conjunto de aquisições que cons 

tituem, segundo o modelo teórico, a base para aquisição de 1in-

guagem. Antes da apresentação dos estudos empíricos realizados 

a partir do modelo, cabe um exame critico de alguns de seus po~ 

tos. 

Em primeiro lugar, observa-se na apresentaçao inicial 

deste capítulo, que Piaget considera que o que se constrói na 

inteligência sensório-motora é uma lógica da ação. Para Piaget, 

todo conhecimento procede da açao que, pela aplicação a novos 

objetos é repetida e generalizada e engendra os 
10 

esquemas . To-

do processo posterior deriva dai e, portanto esta é uma noçao 

fundamental. Mas, o que é ação? Quais os critérios para sua 

delimitação? 

(10) Ver citação de Piaget na pág. 13 desse trabalho. 
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- - -Estas perguntas tem sido feitas e as respostas nao sao 

inteiramente satisfatórias. 

Em debates sobre a aplicação dessa noçao ã linguagem 

esta tem sido questionada. Mehler, em debate transcrito no 

trabalho de Sinclair (1971) -indaga se as açoes como tais podem 

se tornar um componente estruturante da linguagem e a resposta 

de Sinclair é que sim, no sentido de ter algumas coisas com que 

lidar, das quais, por suas ações a criança pode extrair um tipo 

de padrão. Mehler contra-argumenta que o processo poderia ser 

inverso, poderiam existir regras muito gerais que permitem que 

relações sejam extraídas ode ações e aponta que a teoria, tal co 

mo está formulada, poderia levar a predições falsas, citando co 

mo exemplo a criança incapaz de se mover, com uma paralisia. A 

resposta de Sinclair é de que isso não seria o problema porque, 

num caso extremo onde a criança pudesse ainda mover seus olhos 

e perceber objetos em movimento, ainda se teria coordenação de 

movimentos oculares e abstração da coordenação. Desde que o 

mecanismo sobreviva há um tipo de"feedback"e abstração da açao 

que se desenrola. Diz entao que açao nao deveria ser tomada li 

teralmente demais e que não há nada que possa prever que a cri-

ança 1ncapaz de se mover não passaria pelos mesmos estágios da 

inteligência sensório-motora, embora com ma1S dificuldade e 

mais lentamente. Mehler diz então que "ação" está sendo usada 

como constructo hipotético e Sinclair responde: 

"No, beeau~e 'aetion' i~ anything that t~an~6o~m~ 
~eality. Any aetion on the pa~t 06 the ~ubjeet, with 
the knee, o~ the ehin, o~ moving the eye~ ~o that you 
get a di66e~ent view, ha~ the ability 06 t~an~60~ming 
~eality" (Sinelai~, 1971, p. 134 J • 
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Monod, na discussão posterior a apresentaçao de Inhe1 

der (1980), aborda essa mesma questao: se é verdade que desen-

, vo1vimento de linguagem está estritamente associado a ativida--

des sensório-motoras, então crianças com extremas deficiências 

motoras não seriam capazes de falar, ou desenvolveriam uma 1in-

guagem muito pobre. Inhe1der responde que esses experimentos 

-nao foram feitos ainda pelo grupo de Genebra, mas que se pode-

ria esperar que a linguagem se desenvolvesse de forma re1ativa-

mente completa. Para isso, o tipo de ação necessária poderia 

ter muitas formas: "ser acústica, visual ou múltipla". A par-

tir dessas considerações argumenta Fodor, como inatista: se 

"ação" pode ser praticamente qualquer coisa, mesmo apenas mover 

os olhos, como se pode distinguir entre construçao devida ã in 

te1igência sensório-motora e o resultado de um processo .de 

"triggering"? 

Não há muita resposta do grupo de Genebra para esse ar 

gumento e fica, depois dessas discussões, uma impressao de va-

cuidade da noção de ação. Em algumas das suas possíveis de1imi 

taçoes, como simples movimentos dos olhos, não parece distinta 

de percepçao. E percepção se adaptaria ã definição de Sinc1air 

de "algo que transforma realidade" porque s ab emos já que o 

processo de percepção não é uma simples absorção da realidade 

(ver entre outros os· trabalhos da "New Look in Perception". In: 

Bruner, 1973). 

Com isso fica a pergunta: porque privilegiar -açao no 

modelo, dissociando-a artificialmente de percepção, como o modo 

... 1 . h· lI? ~n~c~a de constru~r con ec~mento . 

(11) Hã evidência de que bebês podem adquirir conhecimento de um 
evento ou objeto olhando, ouvindo, cheirando, nao é sempre 
necessário manipulá-lo (Kogan, 1979, Kopp, 1979). 
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Mesmo pressupondo açao como o elemento básico para a 

construção do conhecimento, esbarra-se num outro ponto de que!. 

tionamento. o que é construido neste período inicial de desen-

volvimento é uma lógica da ação. Piaget vai dizer que essa ló-

gica da ação é condição suficiente e necessária para um salto 

de escala considerável: a passagem para uma lógica da represe~ 

taçao. Como se daria esse salto? Através de articulação de 

acomodações e assimilações, pela gradativa interiorização da 

ação que, de motora, chega a mental. Este é um dos vários pon-

tos no modelo em que é utilizado o recurso de se pressupor um 

tipo gradual de transformação, sem verdadeiramente explicá-la. 

Não fica claro em que consiste a expressão "gradativamente" a 

que se recorre frequentemente para explicar saltos corno esse. 

Na busca de um ponto crucial ou condição básica para a 

ontogênese de linguagem, o modelo nos deixa sem resposta. Par~ 

ce que o que se tem é uma explicação da "lógica" da represent~ 

ção pela lógica da ação, mas nao e de maneira nenhuma claro co-

mo a segunda engendra a primeira. Piaget supõe que a imitação 

e o jogo vao ser os processos fundamentais para a formação da 

capacidade de representar, em suas manifestações 
. . . . 
l.nl.Cl.al.S da 

l.magem mental e do símbolo. Mas, mesmo com sua descrição por-

menorizada do processo evolutivo na imitação e no jogo nao é de 

todo seguro que a relação nao possa ser l.nversa. A capacidade 

de representação por imagem e o desenvolvimento simbólico permi 

tindo o desenvolvimento de possibilidades mais elaboradas de 

imitação e jogo. 

Outro salto de escala ocorre na possibilidade de apar~ 

cimento do signo, diferenciado do símbolo para Piaget. o 
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uso do signo implicaria o controle socializado da designação a~ 

bitrária e parece pressupor algumas condições qualitativamente 

diferentes do que a capacidade imaginística ou simbólica. Pia-

get não parece muito preocupado em explicar essas condições di-

ferentes, ao colocar símbolos e sinais como manifestações ou 

instrumentos produzidos pelo conjunto de formações semióticas 

diferentes quase que apenas em grau de complexidade evolutiva. 

Fica ainda a dúvida de como se processa a transição, o salto. 

Não basta dizer que o sistema de signos sociais "aparece", como 

na citação reproduzida na pág.26 deste trabalho. 

Na transição aqui em discussão, dois aspectos ainda pr~ 

cisam ser levados em conta. Em primeiro lugar, o status das 

condições apresentadas como explicação e aí se volta a uma di-

vergência entre posições de teóricos e pesquisadores da Episte-

mologia Genética, apontada anteriormente ã página 15. 

Como é mencionado, somente Piaget parece manter que as 

construções da inteligência sensório-motora sao suficientes p~ 

ra o aparecimento da linguagem. Embora com os pontos ainda 

1 · d d 1 -. .- d· ·d 12 nexp 1ca os no mo e o teor1CO e Ja 1scut1 os ,esta parece uma 

posiçao inteiramente coerente. Para Piaget essa explicação se 

encaixa na explicação mais geral do processo de construçao do 

conhecimento, pois linguagem nao é privilegiada como processo 

cognitivo ou sistema especial. 

lnhelder e Sinclair (em seu artigo ma1S recente), fa-

zem mais concessoes, embora concordem com o caráter necessário 

(12) Discussão essa que nao se tem nenhuma pretensao que seja e 
xaustiva. 
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das referidas construçoes. Inhelder parece considerar que "al-

go mais" do que a lógica das ações é necessário para explicar 

o aparecimento da linguagem. Sinclair, em 1985, já se benefi-

cia do conhecimento trazido por uma série de pesquisas psicoli~ 

gUísticas realizadas desde a década passada. Mantém uma posição 

construtivista, mas admite que a linguagem constitui um objeto 

de conhecimento privilegiado. Sua posiçao atual em relação ao 

caráter necessário das construçoes sensório-motoras, não é tao 

categórica quanto em seus trabalhos iniciais. Parece agora de-

fender a idéia bem mais geral de que as experiências deste pe-

ríodo constituem uma preparaçao para a aquisição das primei-

ras palavras. Nessas experiências inclui ainda desenvolvimen--

tos descritos por autores como J. Bruner em seus trabalhos, que 

enfatizam a interação social. Assim, também Sinclair parece 

pensar que "algo mais" que a descrição Piagetiana do desenvolvi. 

mento é necessário para que se possa explicar aquisição ou "ap~ 

recimento" de linguagem. 

o segundo aspecto a ser pensado é o critério que está 

sendo considerado para descrever aqu1s1çao de linguagem. Em to

das as obras já mencionadas há uma tendência ao uso de critério 

de desempenho e não de competência. o marco inicial do proces-

so é considerado o aparecimento das primeiras palavras (que Pi~ 

get nem considera ainda signos) ou mesmo de "um número razoa-

vel delas". Desta maneira está sendo negligenciada uma compe--

tência que pode estar presente independentemente dessas manifes 

taçoes. 

o que se pretende argumentar neste trabalho é que, pa

ra tentar identificar condições para o aparecimento da capacid~ 
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de de usar signos ê preciso recuar no fluxo evolutivo e obser-

var como a criança começa a responder a esses signos como tais 

e não como meros estímulos. Essas primeiras possibilidades de 

compartilhar signos da comunidade 1ingUistica, mesmo que com 

limitações quanto ao âmbito de sua uti1ização,marcam uma nova 

etapa no desenvolvimento, etapa esta que já é 1ingUistica do 

ponto de vista de competência. 

Tambem na discussão de alguns aspectos do desenvo1vi--

mento sensório-motor Piaget usa um critério mais de desempenho 

do que de competência. Na discussão da construção da noçao de 

objeto, uma das categorias do real, descreve toda uma seqUência 

evolutiva. Para hipotetizar sobre o estágio alcançado nesta 

construçao progressiva, baseia-se na reação da criança ao desa-

parecimento, especificamente em seu comportamento de busca ati-

va do objeto em diferentes situações. ~ possível que este cr1-

tério permita avaliar uma capacidade posterior. Buscar ativa--

mente um objeto que some de sua vista e cujos deslocamentos não 

pode acompanhar pode exigir uma coordenação complexa de ações e 

nao apenas o conhecimento de que o objeto é permanente, estável 

- . e ocupa um espaço un1CO. 

Usando métodos mais refinados do que Piaget e crité-

rios que eliminam variáveis nao desejadas, alguns autores têm 

-argumentado por uma precocidade desta e outras noçoes (Bower, 

1976; Meh1er e Bever, 1967, Bruner, 1978, 1983) e outros têm 

proposto interpretações alternativas para suas observações (Br~ 

ant, 1974; Bai11argeon et a11ii, 1985; Bai11argeon, 1986). 

Inhe1der (1976) argumenta que algumas dessas descober 

tas, como a de Bower não contradizem o construtivismo. Conside 
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ra que as aquisiçoes observadas em relação ã noçao de objeto em 

fases muito anteriores às que Piaget descreve não resultam dire 

tamente em comportamentos mais complexos, mas sao reconstruídas 

em níveis diferentes. 

Inegavelmente a posiçao construtivista nao e falseada 

por evidência de precocidade de certas aquisições. Na verdade, 

esse "núcleo" da teoria piagetiana nao parece, no momento, pas

sível de verificação empírica direta, embora questionado por 

Chomsky (1980) e especialmente por Fodor (1980) que argumenta 

contra a possibilidade de construção de estruturas mais "poder~ 

sas" a partir das mais simples. De qualquer maneira, estas evi. 

dências levam ã suposição de que a descrição piagetiana talvez 

subestime o desenvolvimento inicial da cr1ança. Depois de seus 

estudos,a visao da criança até dois anos e especialmente do re-

cém nascido tem-se enriquecido. Bornstein e Kessen (1979) apr~ 

sentam um panorama do desenvolvimento nesta área até o final da 

última decada. 

Apesar de todos os aspectos apontados, entretanto, a 

teoria piagetiana se destaca como um quadro de referência sufi

cientemente bem desenvolvido para tentativas de correlacionaras 

pectos do desenvolvimento cognitivo com etapas e marcos princi. 

pa1S no processo de aquisiçao de linguagem. Estudos nesse senti 

do são discutidos no capítulo a seguir. 



REYISAO DA LITERATURA 

, 

UMA ANALISE DA EVID[NCIA EMPTRICA RELEVANTE 

"How do c.hi.tdJte.n .te.aJtn to ta.tk.? 

Fe.w que..6tion.6 c.an have. be.e.n Mil 

e.d a.6 oôte.n a.6 thi.6 one., OJt have. 

pJtovide.d with .60 many pO.6.6ib.te. 

an.6we.Jt.6, and Jte.maine.d e..6.6e.ntia.ty 

Unan.6we.Jte.d" (Loc.k., 1978, p. ix). 
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1 - TIPOS DE ESTUDOS REALIZADOS - POSSIBILIDADE DE EXPLICITAÇAO 

DE HIPOTESES A PARTIR DO MODELO TEORICO 
, 

Nos estudos iniciais da segunda fase psicolingUística 

nao behaviorista, influenciada pela obra de N. Chomsky, houve 

pouco interesse pelos correlatos cognitivos e sociais do pro-

cesso de aquisiçao de linguagem. Sendo enfatizada a aquisiçao 

de sintaxe, não era examinado o que as crianças queriam dizer 

em suas construçoes de complexidade crescente ou o que era ne-

cessário cognitivamente para que tal acontecesse. 

dos trabalhos se concentrava em análises sincrônicas de 

ções individuais. 

prod~ 

A preocupaçao cada vez maior com aspectos semânticos, 

influenciada, entre outros, pelos trabalhos de Fillmore, levou 

ao interesse pelo exame de requisitos cognitivos para aqu1s1-

ção de linguagem. Dentro deste contexto o modelo teórico pia

getiano é privilegiado como base para formulação de hipóteses 

de diferentes níveis. 

Os estudos levantados na literatura dentro dessas ten 

tativas podem ser organizados dentro de dois grupos principais: 

estudos teóricos que buscam analogias entre os processos de d~ 

senvolvimento cognitivo e lingUístico e estudos empíricos, es-

tes de tipo post-hoc e correlacionais, também buscando analo-

gias, mas se preocupando com o período inicial de aquisição. ~ 

lém destes, mais diretamente ligados ao modelo teórico piaget~ 

ano, são apresentados outros grupos de trabalhos que também fo~ 

necem algum tipo de evidência relevante, como as pesquisas re

ferentes a aquisição de uma segunda linguagem, ao desenvolvi--
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mento de um sistema de suporte para o desenvolvimento lingUísti 

co e do uso referencial de linguagem. 

, 
Antes da apresentação dos estudos e sua discussão, ca-

be destacar a dificuldade de explicitação da hip6tese do n~cleo 

fixo construído pela inteligência sens6rio-motora de forma a 

permitir sua testagem empírica. No capítulo anterior é tentada 

urna explicitação em termos das principais aquisições do período, 

mas um exame do resultado obtido permite verificar que não e na 

da claro como essas aquisições se traduzem em aquisição de 

linguagem. 

Harris (1982), em seu artigo que discute a questão de 

pré-requisitos cognitivos para linguagem, vai dizer que somente 

a partir da teoria Piagetiana essa explicitação não é possível. 

Cita duas posições, compatíveis com a hip6tese piagetiana, que, 

mais definidas, permitem sua verificação. são elas a de Slobin 

(1973) e pinker (1979). Para Slobin, o que dá o ritmo do cres-

cimento lingUístico é o crescimento cognitivo. Dois aspectos e~ 

tariam envolvidos na aquisição de linguagem. Um universal, re-

ferente ã seqUência com que emergem idéias ou "intenções semân-

ticas", outro relativo ã linguagem específica sendo aprendida. 

Ou seja, para ele, primeiro a criança tem que ter uma idéia do 

que quer dizer ("intenção semântica"), depois tem que encontrar 

um meio lingUístico de expressar essa intenção semântica numa 

determinada linguagem. Assim, embora nao se deva esperar que o 

cronograma de aquisiçao de linguagem seja um reflexo direto do 

cronograma do desenvolvimento cognitivo, já que há uma terceira 

variável - complexidade lingUística, há uma previsão de correIa 

ção entre os dois domínios. 
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Ainda sobre as bases cognitivas do desenvolvimento lin 

gUístico diz Slobin: 

"O~ antecedente~ cognitivo~ imediatoa da lIngua ~~o a6 
capacidade6 pa~a ~ep~e~entaç~o 6imb~lica e o U60 de 
in6t~umento. A mem;~ia e a~ e6t~utu~a~ inte~na6 da 
c~iança devem amadu~ece~ a ponto de ela pode~ ~ep~e~en 
ta~ pa~a 6i me~ma O~ acontecimento6, i6to é, ~etê-lo~ 
na mente e nala~ 6ob~e ele~ em ~ua aU6ência. E ela de
ve imagina~ que pode u~a~ indivlduoa, po~ inte~médio 
da comunicaç~o como meio pa~a ~ealizaç~o d06 6in~ de~e 
jado~. Toda6 e66a~ capacidade~ p~incipiam no começo do 
~egundo ano de vida, ap~oximadamente" (7980, p. 774). 

Já -a versao de Pinker, segundo Harris, e que vários con 

ceitos são pré-condições necessárias para selecionar a interpr! 

tação apropriada de enunciações do adulto. Na verdade o traba-

lho de pinker não se preocupa especificamente com o desenvolvi-

mento de uma versão da hipótese de pré-requisitos cognitivos. ~ 

le revê modelos formais de aprendizagem de linguagem e tenta si 

tuá-Ios frente aos dados empíricos da psicolingUística evoluti-

va atual. Parece aceitar a posição de que informação semântica 

e pragmática é usada na aquisição de linguagem e do que ele diz 

ser denominada a "teoria cognitiva de aquisição de linguagem". 

Admite, entretanto, que esta continuará a ser uma hipótese não 

confirmada até que inclua uma teoria das representaçoes men-

tais de crianças adequada para aprendizagem de linguagem. Ou 

seja, que sejam suficientemente semelhantes em formato a estru-

turas sintáticas para esta aprendizagem, e ao mesmo tempo fle-

xíveis e gerais o suficiente para serem computáveis pelas "fa-

culdades" cognitiva e perceptiva da criança, com base em infor-

mação não lingUística (o que não é uma tarefa simples). Uma ve~ 

são mais correta de sua posição do que a apresentada por Harris 
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pode ser verificada por suas próprias palavras. Diz ele: 

"Spe.cióóically, 1 .6ugge..6t that the. pJtimaJty Jtole. on. 
.6yn.tax le.aJtn.in.g Oó cogn.itive. de.ve.lopme.n.t ( ... 1 i.6 to 
e.n..6uJte. that the. child e.n.code..6 a .6ituation. in. the. .6ame. 
Jte.pJte..6e.n.tation.al .6tJtuctUJte. that the. adult i.6 utte.Jtin.g 
con.cuJtJte.n.tly" (p. 2751. 

Menyuk (1971), em trabalho anterior ao de Harris, con-

corda com a posição piagetiana quanto ao papel da inteligência 

sensório-motora na aquisição de linguagem, mas, também, levanta 

algumas questões quanto ã maior especificação das relações en-

tre esses dois processos. 

Essas considerações permitem antecipar que os estudos 

empíricos realizados podem se preocupar em verificar em diferen 

tes graus alguns aspectos do modelo, mas sua verificação de for 

ma mais ampla ainda apresenta sérias dificuldades. 
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2 - TENTATIVAS DE ANALOGIA ENTRE AQUISIÇOES COGNITIVAS DO PERfo 

DO SENSORIO-MOTOR E O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM 

A característica principal desses estudos ê urna busca 

de analogias entre os dois domínios, mas sua preocupação não 

com as fases iniciais da aquisição da linguagem e sim com o iní 

cio do desenvolvimento da sintaxe, quando da combinação de pal~ 

vras em sentenças de duas palavras. 

Brown (1970, 
13 

1973) representa urna das primeiras ten-

tativas nesse sentido. Seus trabalhos descrevem urna relação ge-

ral entre o desenvolvimento sensório-motor e desenvolvimento de 

linguagem a partir dessa fase. Para ele, os primeiros signifi-

cados expressos nessas combinações iniciais das crianças (para 

ele Estágio I do desenvolvimento da gramática) são aqueles que 

refletem a aquisição da compreensão de relações de objeto. As 

primeiras sentenças produzidas pela cr1ança expressam dois ti-

pos de situações: operações de referência e relações. são ope-

rações de referência, nomeações (ex: That book), " not ícia,,14 

(ex: Ri cat), - . recorrenC1a (ex: More milk) e não existência (ex: 

Allgone dog). Essas operações de referência, seriam as presumi 

velmente relacionadas com a noçao de permanência de objeto. En-

tre as relações descritas estao: 

- atributiva: adjetivo + substantivo (ex: Red book) 

- possessiva: substantivo + substantivo (ex: Mommy 

lunch) 

(13) Apud Nelson (1979). 
(14) No original "notice", no sentido de notar, reconhecer. 
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substantivo + substantivo (ex: Book 

table) 

- locativa: 
, 

substantivo + verbo (ex: Go store) 

- agente-açao: substantivo + verbo (ex: Eve read) 

- agente-objeto: substantivo + substantivo (ex: Mommy 

sock) 

- ação-objeto: verbo + substantivo (ex: Put book). 

As relações de agente - açao - objeto, locativa e a-

tributiva são consideradas corno refletindo a elaboração de reI a 

ções espaciais e causais, atingidas nos últimos estágios do de-

senvolvimento sensório-motor. Não ê muito clara a possível ana-

logia entre a relação possessiva e o desenvolvimento cognitivo, 

mas a conclusão de Brown ê que os significados expressos pare-

cem ser extensoes da inteligência sensório-motora e portanto 

sao provavelmente universais. 

Edwards (1973) faz um estudo na mesma linha do que o 

de Brown, embora mais detalhado e já preocupado com aspectos do 

desenvolvimento semântico. Considera aquisição de linguagem co 

mo um processo baseado em cogn1çao, em que a criança interpreta 

os significados da fala adulta mapeando significados nas situa-

çoes descritas, dados alguns significados referenciais de uma 

ou duas palavras, ou seja, como um paradigma de base semântica. 

Dentro dessa perspectiva, considera o conhecimento dos referen-

tes corno um componente crucial do processo. Esse conhecimento 

estaria explicitado no desenvolvimento cognitivo desse período 

e por isso busca estabelecer os elos cognição-linguagem. Para 

tal desenvolve inicialmente um sistema de tipos de cláusulas se 



45. 

mânticas para descrever significados relacionais, com base na 

gramática de casos de Fillmore e estudos de linguagem inicial 

de crianças. 

Distingue, além dos diferentes casos, condições estáti 

cas, dinâmicas e causativas, que combinados permitem a explici-

taçao de um numero de cláusulas semânticas possíveis. Por exem-

pIo, como pode ser visto no . 15 - - . quadro a segu~r ,ha verbos estat~ 

cos, dinâmicos e causativos. Em cada caso, as tres categorias 

são previstas, a não ser quando incompatíveis por definição.Por 

exemplo, no caso possessivo, a condição estática e vista numa 
15 

frase como: O livro pertence a Bill . "O livro" é objeto, "pe!.. 

tence" é considerado um verbo estático possessivo e "Bill" -e o 

possuidor. A frase na condição dinâmica: Bi11 ganhou um pre-

sente, inclui um verbo possessivo,não mais estático como no e-

xemplo anterior. "Bill" é agora beneficiário e"presente"é obj~ 

to. 

(15) Em ingles, no original, os dois exemplos são: "The book 
belongs to Bill" e "Bill got a present". 
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"Stative" 

Relacio
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"Charac
terizing" 
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1. Ação Dirigida 

2. Movimento 

I 
3. Locativo 

4. Possessivo 

I 
5. Experimental 

6. Atributivo 

ESTA TI CO 

O+V .est.loc. + L 
(the book 1s on the 
chairl 

O+V.est.poss.+P. 
(the book belongs 
to 8ill) 

E.+V.est.exp.+ (Ph) 
(John likes opera) 

O.+V.est atr1b. 
(the jar 1s brokenl 

OINAMICO 

I + O + V. A. Dirig. 
(the brick hit the 
floor) 

o + V. moVo din. 
(the wheel turned) 

o + V.din.loc.+ 
(S ou G) 

(the book fell off 
the table/on the 
floor) 

B + V.din.poss. + O 
(8ill got a present) 

E + V.din.exp. + 
(Ph) (John got 1nte 
rested in opera) -

o + V di n • at ri b • 
(the jar broke) 

Casos: Ag: Agente, O = Objeto, I = Instrumento I L = Localização, G = meta, S = fonte, P 
fic1adol E = Quem experencia; Ph = Fenômeno 

CAUSATIVO 

(Ag)) + I + O + V. 
A. Dirig. 
(John hit 8ill with 
a brick) 

(Ag) (I) + O + V 
causat. mov J 

(8Ul turned the 
wheel with his elbow) 

(Ag) (I) + D + 
V. causal. Loc + 
(S ou G) 

(John took the book 
off the shelf/put it 
on the shelf. 

(Ag) rI) + o + 

V.caus.poss.+8 ... 
(John geve 8ill e 
present. 

(Ag)(I) + E + V.caus+ 
exp.+ (Ph) 
(Mary interested 
John in opera) 

(Ag) rI) + D + V. 
causat. atrib. 
(8il1 broke the jar 
with his fist). 

= possuidor, 8 ~ Bene 

s:
C' 
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Essas relações semânticas - -sao comparadas com noçoes do 

período sensório-motor, especialmente as noções de permanência 

de objeto e suas relações espaciais - de pessoas, ao mesmo tem 

po como objetos físicos e seres ativos, e seu papel de causado-

res de mudança na localização de objetos. O estudo ê principal-

mente teórico. Edwards encontra um paralelismo entre seu mode-

10 de relações semânticas e o modelo de inteligência sensório-

motora. Por exemplo, o caso de objeto ê visto como paralelo -a 

noção de objetos e pessoas como objetos físicos, que ocupam po-

sições espaciais e que são afetados pela ação de outras pessoas 

e objetos. Além desse tipo de correspondência o autor exempli-

fica os casos atributivo, possessivo e experencial, para os 

quais diz não haver um paralelo tão direto na teoria piagetiana 

com os dados de duas crianças: uma de 21 meses, cujo corpus 

de dados é apresentado no trabalho de Bloom e outra, que ele 

próprio observou, mas sobre a qual não apresenta mais dados. 

Suas conclusões -s ao de que.: 

" the. natuJl.e. O Ó -6 e.n-6 oJtlj motoJt ,[nte..t.t,[ge.nc.e. -6e.ve.Jr.ei.y 
c.on-6:tJta,[n-6 the. Jtange. Oó Jte..tat,[ona.t me.an,[ng-6 e.xpJte.-6-6e.d, 
,[nc..tud,[ng e.ve.n the. c.h,[.td'-6 not,[on-6 Oó P0-6-6e.-6-6,[ve. Jte..ta
t,[on-6 be.twe.e.n pe.Jt-6on-6 and obje.c.t-6, Oó attJt'[bute.-6 06 
obje.c.t-6 and h,[-6 U-6e. Oó appaJte.nt.tlj e.xpe.Jt,[e.nt,[a.t ve.tLb-6" 
( E dwaJt d-6 , 1 9 73, p. 395). 

O quadro a seguir apresenta um sumário dos pontos de 

contato estabelecidos por Edwards entre cognição sensório-moto-

ra e linguagem. 
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QUADRO IV(17) 

INTELIG~NCIA SENSORIO-~~;O~A E RELAÇCES SEMANTICAS 

"Cognições" 

Causador psicológico (papel de 
pessoas como inciadores e cau
sadores de eventos) 

Causador fisico (papel objeto 
ou corpo de pessoa afetando ou 
tro objeto. 

Agente 

Instrurrento 

Relações Semânticas 

I + açoes causativas 

objeto que está num estado particular ou rala 
ção ou sendo subrreticb a mudança. movirrento õü 

efeitos da ação 

1. locatividade espacial de obje
tos. 

2. acesso privilegiado de pessoas 
a objetos. 

V. locativo + localização / Fonte / Meta 

V. posso perman. + possuidor 

3. pessoas recebendo objetos 
trocas diretas. 

em 

4~ pessoas e suas partes do corp~ 

V. causativo transe possessivo + beneficiado 

5. discriminações perceptuais de 
importância comportamental. 

V. pOSSo inalo + possuidor 
V. at ributi vo 

.... 

(V) T![.a.duúdo elo. "Tabte 6". Op. cit., p. 432. 

~ 
00 
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o que se verifica nos trabalhos de Brown e especialmente Ed-

wards - -nao e, como pode ser observado, uma preocupação em expli-

car a aquisição inicial de linguagem pelas aquisições da inteli 

gência sensório-motora. o desenvolvimento cognitivo é conside-

rado como uma base que restringe o tipo de significados que po-

derão ser expressos inicialmente -e nao como a base de constru-

ção que deslancha o início da produção de linguagem. Sobre isso 

18 
diz Edwards (1973). 

" The aequi6ition o~ meaning6 i6 eha4aete4i6ed a6 
a p4oee66 in whieh the meaning6 o~ input 6peeeh a4e 
a66imitated to the ehitd'6 pe4eep~on o~ the w04td 
and event6 4ene44ed to. Pe4hap6 he4e it 6houtd be 
made etea4 that 6en604y mot04 intettigenee i6 not 
being put nowa4d a6 an exptanation on tanguage aequi-
6ition. Speeeh phoduction and the o4ganization and 
U6e on a 6ymbot 6y6tem invotve mueh m04e, 04 et6e 
chimpanze6 woutd tatk. What the eognitive 6t4uctu4e6 
p40 vide ahe the 6t4uctuhe6 o n knowtedg e and meaning via 
which tanguage 4e~e~6 to the wo~td and make6 6en6e; it 
doe6 not p40vide nO~ the ~eatization on th06e meaning6 
in 6peech" (Edwa~d6. Op. cit., p. 398). 

Sinclair (1971), em um estudo já citado na primeira pa!. 

te desse trabalho,também busca algum tipo de analogia entre o 

desenvolvimento cognitivo e lingUístico. Mas, enquanto Edwards 

diz na citação transcrita acima que a inteligência sensório-mo-

tora não e oferecida como explicação para aquisição de lingua--

gem, sua posição é de que as estruturas cognitivas construídas 

nesse período devem, sim, ser usadas para essa explicação. Con-

sidera a emergência da linguagem propriamente dita quando uma 

quantidade razoável das enunciações das crianças podem ser 1n-

terpretadas significativamente - entre lS - 18 meses, embora ad 

(18) Ver também citação anterior na pago 47. 
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-mita que antes tenha havido uma grande preparaçao. Dentro de 

uma posição piagetiana, sua concepção é de que esse começo da 

linguagem estaria ligado ao desenvolvimento global~ Destaca os 

dois elementos estruturais subjacentes às aquisições do perío-

do sensório-motor: uma estrutura de grupo de deslocamentos es-

paciais e a noção de permanência de objeto que e o invariante 

subjacente a essa estrutura. Além desses desenvolvimentos que 

fazem da criança um ser ativo, distinto dos objetos que o ro-

deiam, aponta a importância do início da função semiótica e o 

desenvolvimento afetivo que se dã paralelamente ao cognitivo e 

que envolve a transição para um estado de diferenciação do"self'~ 

o parale'lo estabelecido por Sinclair é ma1S preocupado 

com a aquisição da sintaxe e ela vê analogia entre as descri-

ções de Piaget da estrutura sensório-motor e a descrição de 

Chomsky de estrutura profunda. o estudo não e empírico. Em sua 

discussão Sinclair cita alguns exemplos tirados das observações 

de Piaget de seus filhos e de um outro autor. 

Para ela: 

"the. c.h..i...td pO-6-6 e.-6-6e.-6 a. -6 e.t 06 c.ooJtd..i..na.t..i..on-6 06 a.c.t..i..on
-6c.he.me.-6 wh..i..c.h c.a.n be. -6hown to ha.ve. c.e.Jtta...i..n -6tJtuc.tUJta..t 
pJtope.Jtt..i..e.-6 wh..i..c.h w..i...t.t ma.ke. ..i..t pO-6-6..i..b.te. 60Jt h..i..m to 
-6ta.Jtt c.ompJte.he.nd..i..ng a.nd pJtoduc...i..ng .ta.ngua.ge. ••• " (S..i..n-
c..ta...i..Jt, O p • c...i..t., p. ) • 

Sua conclusão é de que hã convergenc1a entre os tipos 

de regras descritos por Chomsky e os tipos de coordenações sen-

iório-motoras e posteriormente pré-operacionais tal como descri 

tas e formalizadas por Piaget: 
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"1 n paJtt-iculaJt, 'Jte.cuJt-6-ivene-6.6' a.6 the ba-6-ic 6actoJt 
that expla-in-6 the potent-ial-ity 06 pJtoduc-ing -in6-in-ite 
numbeJt 06 utleJtance-6 6Jtom a 6-in-ile .6el 06 Jtule-6, -i.e. 
lhe cJteat-ive a-6pect 06 language, ha.6 deep Jtooted p-6y
cholog-ical paJtallel-6 -in the veJty c-iJtculaJt Jteact-ion-6 
and the embedd-ing 06 -6cheme-6 to wh-ich they lead" (lb-i~ 
p. 129). 

o que se poderia dizer desses estudos aqui exemplific! 

dos pelos de Brown, Edwards e Sinclair é que, de uma maneira g~ 

ral (para os dois primeiros), a busca de paralelo ou analogia 

entre o desenvolvimento cognitivo e linguístico, especialmente 

depois da fase de combinações de duas palavras, não é problemã-

tica. A posição de que relações semânticas, pelo menos no iní-

cio do desenvolvimento da linguagem, refletem estrutura concei-

tual é apoiada por essas tentativas de analogia. Apesar disso 

há vários pontos a serem discutidos em relação a esses resulta 

dos. Em primeiro lugar a congruência entre a organização cogni 

tiva e sua expressão em relações semânticas não é perfeita. Ho! 

f-Ginsberg & Schatz (1982) citam por exemplo, a relação entre a 

ções e seus resultados que ê compreendida pela criança num de-

terminado estágio e poderia ser expressa em enunciações de duas 

palavras. Isso, entretanto, não ocorre. As crianças não prod~ 

zem combinações como 'push fali' ou 'throw break'. Assim,a hip~ 

tese que relações semânticas refletem estrutura conceitual 

deixa sem explicação a ausência dessas construções. 

Em segundo lugar, a descrição do desenvolvimento senso 

rio-motor por Piaget parece rica demais para explicar as enun--

ciações bastante rudimentares que a criança e capaz de produzir 

nessa fase. Além disso, embora não problemática, a analogia p~ 

rece trivial e pouco interessante, não acrescentando muito ao 
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c o n h e c i me n t o d o p r o c e s s o d e a qui s i ç a o deI i n g u a g em. N eIs on (19 79) 

comenta que esses estudos seriam mais interessantes se a seqUê~ 

cia evolutiva da aquisição dos significados relacionais pudes-

se ser prevista a partir do desenvolvimento cognitivo, ou seja, 

se fosse demonstrado ser a criança incapaz de produzir certos 

significados antes de um determinado estigio ou aquisição cogn! 

tiva. Essa autora cita ainda evidência de que a expressa0 dos 

principais significados que Brown situa na fase de combinações 

de duas palavras ji aparece no período de enunciações de uma 

palavra, que, nas cr1anças estudadas ocorreu entre 12 e 18 me-

ses. Nessa epoca, algumas das aquisições cognitivas considera-

das nesses estudos de Brown e Edwards, mais características do 

Estigio VI não ocorrem ainda. Finalmente, e importante salien-

tar que uma analogia não e mais do que 1SS0, não implica re 1a-

çao de causalidade ou de qualquer outro tipo e, nesse caso, tam 

bem não necessariamente significa pre-requisito. 

Quanto 
... 
as considerações de Sinc1air de convergência 

entre os tipos de regras descritos por Chomsky, sua descrição 

da estrutura profunda e a de Piaget da estrutura sensório-motor, 

sao especulações que provavelmente não seriam aceitas por Chom~ 

ky. Embora ele chegue a admitir, na discussão com Inhe1der (In: 

Piattel1i-Pa1marini, 1980, p. 138) a possibilidade de analogia 

entre aspectos dos dois processos, nega que os princípios da 

construção sensório-motora sejam suficientes para explicar to-

das as propriedades do núcleo fixo e afirma que sua busca e por 

propriedades que não são relacionadas a outros aspectos do de-

senvo1vimento cognitivo. 
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3 - ESTUDOS EMPrRICOS DE TIPO POST-HOC E ESTUDOS CORRELACIONAIS 

Um outro grupo de estudos tenta lr além do nível de a

nalogias, buscando relações ou um elo temporal entre aquisiçoes 

do período sensório-motor e o início da aquisição da linguagem. 

Observa-se em geral nesses estudos, uma tentativa de confirmar 

a hipótese de que o início da linguagem estaria associado ou de 

penderia das aquisições do estágio VI do período sensório-motor. 

Uma noção que recebe destaque, talvez pela importância na teo-

ria piagetiana, salientada, como já foi visto, por Sinclair, e 

a de permanência de objeto. Assim, uma hipótese frequentemente 

testada sob várias versões, é de que há relação entre a aquisi

çao da noçao de objeto permanente e aqulslçao de linguagem. 

Os resultados desses estudos sao pouco conclusivos, 

talvez pela própria dificuldade de melhor explicitação das hip~ 

teses. 

o que se supoe e que a Às vezes, como Bloom (1973), 

noçao de objeto permanente implicaria na possibilidade de uso 

de certos termos. uma versão fraca da hipótese de que as a-

quisiçoes do estágio VI são necessárias para o início da aquisi 

ção da linguagem. Bloom especulou que a falta de termos subs-

tantivos (nomes de objetos) no vocabulário de sua filha antes 

de 18 meses era relativa a ausência de um conceito de objeto.E~ 

tretanto, não foi feita uma medida independente da aquisição des

sa noção e a especulação de Bloom não foi confirmada por outros 

estudos (Greenfield & Smith, 1976; Nelson, 1973; Rescorla,1976, 

segundo revisão de Nelson, 1979 e Harris, 1982), embora Roberts 

y Black (1972) encontrem uma relação entre o nomear objetos por 
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crianças e seu desempenho em tarefas de permanência de objetos, 

ê possível que a relação encontrada se deva a influência de ou

tras variáveis. Corrigan (1976, 1978), num estudo com crianças 

entre 10 e 26 meses, verificou ausência de relação entre o de

senvolvimento da noção de permanência de objeto e o desenvolvi

mento de linguagem, quando eliminada a influência de variável i 

dade. Em seu estudo foi observada apenas uma relação entre au-

mento de vocabulário e o final do estágio VI. 

Bates e seus colaboradores, que em estudo anterior en

contram uma correlação do início de produção de palavras com 

relações meios-fins, mas nao com a aquisição de permanência de 

objeto, tentam, em estudo posterior (1977) analisar melhor a no 

çao de pré-requisito para aqu~s~çao de linguagem. Seu estudo, 

segundo Nelson é o esforço ma~s extenso e abrangente no sentido 

de delinear pré-requisitos sociais e cognitivos de 1inguagem,em 

termos de considerações teóricas e comparaçoes empíricas. Reco-

nhecendo que a noçao de pré-requisito, social ou cognitivo não 

é clara, descreveram uma série de relações que podem ocorrer en 

tre os sistemas social, cognitivo e lingUístico e concluiramque 

há mais de 30.000 relações possíveis entre eles. Inicialmente es 

peraram que uma aquisição particular, como a discriminaç~o meios

fins ocorreria primeiro numa forma puramente cognitiva e depois 

numa forma social ou 1ingUística. Entretanto reconheceram que 

essa nao e uma implicação necessária a partir da hipótese. Con-

sideram possível que cada forma "sup.erficia1" ou de desempenho 

(inclusive em tarefas cognitivas) reflita uma competência cognl 

tiva subjacente que se manifestaria numa série de desempenhos 

sem implicar a prioridade de nenhum deles. Isto nos deixa ain-

da sem saber o que seria esta capacidade cognitiva subjacente. 
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Seria uma capacidade ou potencial cognitivo geral, tipo fator g? 

o estudo foi realizado numa amostra de 25 crlanças ame 

ricanas e italianas nas quais foram verificadas tanto a capaci-

dade comunicativa como o desempenho cognitivo de inteligência 

sensório-motora, avaliado atraves de medidas derivadas da teo-

ria piagetiana. Os resultados apresentam fortes evidências de 

relação entre aquisição cognitiva pre-verbal e aquisiçao de lin 

guagem. f verificado especificamente que a competência no está 

gio v, em termos de relação meios-fins, parece necessária para 

o uso da linguagem num modo instrumental, em contraste com o 

indicativo. Nas crianças da amostra o estágio V de desenvolvi-

mento sensório-motor foi atingido em media ao final do primeiro 

ano e o último estágio de permanência de objetos com 13 meses, 

aproximadamente. Alem da constatação dessa aquisição em fase 

anterior ã descrita por Piaget (em torno de 18 meses) nao foi 

encontrada relação entre esta e o uso de linguagem. 

Recentemente alguns autores tem retomado a questao da 

relação entre o desenvolvimento cognitivo e a aquisição de pal~ 

vras relacionais, desta vez atraves de estudos empíricos, ultra 

passando as especulações teóricas já citadas. Nos estudos empi 

ricos que tentam encontrar um nexo entre noçoes como de perma-

nência de objeto e desenvolvimento lingUístico (com exceção do 

de Bates) a variável lingUística e considerada so em seu aspec-

( - . 19 to quantitativo tamanho de vocabularlo, MLU e t c . ). M c Cune e 

Nicolich .(1981) nao se preocupam com os aspectos quantitativos 

de produção de linguagem, tentando examinar empiricamente a re-

lação entre desenvolvimento semântico e cognitivo, o que Ja ha-

(19) Mean Lenght of Utterance - Comprimento medio da emissao. 
Mantida a sigla em ingles porque já se tornou clássica em 
estudos psicolingUístlCOS. 
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via sido sugerido no estudo de Corrigan. Os autores analisam a re 

lação entre a noção de permanência de objeto com a emergência do 

h . • 2 O ( que c ama de palavras relaclonals Ex: 'more', 'gone', 'up' 

'open'), definidas corno as que se referem ã transformação real 

ou potencial de pessoas, objetos ou eventos. Para ele essas p~ 

lavras são especiais porque exigem que a criança compreenda '0-

perativamente' o objeto em suas transformações espaço-temporais. 

Por exemplo, considera que comentar que tem 'more juice' (mais 

suco) depois de receber mais suco num copo de onde havia acaba-

do de beber, exige urna conceitualização (sic) que é caracterí~ 

ca do nível de desenvolvimento observado no Estágio 6 de perm~ 

nência de objeto. Os resultados levam ã conclusão de que as 

palavras relacionais entram em bloco no léxico da criança neste 

estágio. 

Tomaselo e Farrar (1984) realizam um estudo que tenta su 

prir algumas limitações metodo16gicas e te6ricas do de Mc Cune e 

Nicolich (corno a de utilizar dados de um outro trabalho e com 

isso s6 incluir na amostra crianças que já apresentavam condu-

tas caracteristicas do Estágio 6). Foram acompanhadas por um 

periodo de seis meses, semanalmente, seis crianças de 12 meses, 

todas apresentando inicialmente um nível de desenvolvimento da 

noçao de objeto anterior ao do Estágio 6. As palavras rela-

cionais foram classificadas em tres grupos: as que se referem 

a deslocamentos visiveis de objetos, as que se referem a des 

locamentos invisíveis e as que envolvem deslocamentos espa-

ciais mais complexos. Com urna metodologia cuidadosa na coleta 

(20) ~ quase o que Nelson (1979) sugere, mas ainda com o cara
ter de estudo post-hoc, sem tentativa de predizer esta e
mergência. 
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e análise dos dados, os resultados corroboraram as hipóteses 1-

niciais dos autores. Embora nao apresentando relação sistemãti 

ca com aspectos quantitativos de linguagem (corno tamanho de vo-

cabulário e MLU), o desempenho nas tarefas de permanência de ob 

j e t o se re lacionou com a eme r gênc ia de palavras relacionais. A-

lém disso, a relação se mostrou tal como prevista, coerente con: 

a análise teórica: palavras relacionais que se referiam a des-

locamentos visíveis de objetos emergem no Estágio 5, as que en-

volvem deslocamentos invisíveis, não antes do Estágio 6 e as 

mais complexas somente mais tarde durante o período pre-opera--

cional. 

Gopnik e Meltzoff (1984) realizam em seu trabalho un: 

estudo longitudinal e outro transversal para investigar também 

a relação entre desenvolvimento cognitivo e semântico. Analisan: 

especificamente a relação entre a emergência da palavra "gone" 

e da noçao do objeto (só no estudo transversal) e de palavras 

que, para eles, codificam sucesso-fracasso, como alguns usos da 

palavra "no", "uh oh" e "there" e o desenvolvimento da diferen-

ciação meios-fins. Os resultados mostram que as crianças ad-

quirirem a palavra "gone" depois que resolvem tarefas si mp les 

de deslocamento invisível, mas antes que solucionem tarefas que 

contenham series de deslocamentos invisíveis. Adquirem t amb en: 

as palavras para " ,,-sucesso-fracasso na soluça0 de um problema, 

depois que usam "insight" para resolver o problema do cordão (u 

so de instrumento - cordão como prolongamento do objeto), mas 

antes de conseguir resolver tarefas mais complexas de diferen--

claçao meios-fins. Esta relação não pode ser explicada em ter-

mos de idade, desenvolvimento cognitivo ou lingUistico geral. 

Assim os autores consideram que há ligações fortes e específi--
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cas entre a aquisiçao de tipos específicos de significados e 

aquisições cognitivas particulares. Para eles as crianças par~ 

cem adquirir palavras que codificam conceitos~que acabaram de 

desenvolver ou estão em vias de fazê-lo. Consideram assim que 

não necessariamente a relação seja do tipo que a cr1ança tem 

que desenvolver uma noçao cognitiva antes de codificá-la lin-

gUisticamente. ~ possível que seja o fato da criança ter desen 

volvido a noção que a motive a usar uma determinada expressão. 

Apresentam algumas explicações para os resultados obtidos de 

acordo com diferentes perspectivas teóricas entre elas a piage-

tiana e de Vygotsky. Embora afirmem que a escolha entre elas 

só pode ser feita com a realização de outros estudos, parecem 

inclinar-se a considerar que o desenvolvimento semântico e cog-

nitivo é paralelo. Um nao precede o outro necessariamente. 

Ingram (1978), com uma orientação metodológica difere~ 

te,havia tentado mapear os paralelos entre o desenvolvimento 

lingUístico e o cognitivo. Analisa dados de vários diários de 

desenvolvimento cognitivo e lingUístico de crianças, incluindo 

as observações de Piaget de seus três filhos. Seu estudo se di 

ferencia dos citados ate aqui,pois, em vez de se basear em aqui 

sições isoladas, tenta,com base nos dados disponíveis, determi-

nar o estágio de desenvolvimento cognitivo, buscando paralelos 

nas aquisições linguísticas. Apresenta inicialmente a análise 

dos dados das três crianças e em sua síntese do que foi observa 

do aponta: 

"The ~tudy 06 the l~ngu~ge u~ed by Pi~get'~ th~ee 
ehild~en indie~te~ why Pi~get h~~ el~imed th~t ~~pid 
l~ngu~ge development t~ke~ pl~ee ~6te~ ~t~ge 6 06 
~en~o~imoto~ ~bility. In e~eh 06 hi~ ehild~en, the 
6i~~t wo~d~ ~ppe~~ed in ~t~ge 5, but the~e eon~i~ted 
06 ~u~lly le~~ th~n ~ dozen 60n ~ny ehild. Even well 



into ~tage 6, the language con~i~ted 
~in9le wo~d utte~ance~" (ln9~am, op. 

p~ima~ily 
cit., p. 2721. 

5~. 

Com base nas observações e nos trabalhos de Piaget,diz 

Ingram que a teoria é razoavelmente explícita sobre os marcos 

no desenvolvimento lingUístico que ocorrem paralelamente aos 

estágios sensório-motores e apresenta um sumário dos mesmos. 

"Estágio 5: aparecem as primeiras palavras, altamente 

variáveis no uso, embora ligadas ao con-

texto desde 
. ..,. . 

o 1n1C10; num numero em geral não ma10r 

do que mais ou menos 10. 

Estágio 6: início da aqu1s1çao de ma1S palavras, em-

bora as enunciaçoes sejam ainda de uma p~ 

lavra de cada vez. 

Representação: pr1me1ra referência a eventos passados; 

uso de brinquedo lingUístico, aparecimen-

to de enunciaçoes de ma1S de duas palavras, uso de 

"o -que e isso?" - perguntas para saber o nome das C01 

sas" (p. 272). 

Para investigar se os resultados obtidos sao observa 

dos em outras crianças, num passo preliminar para estudos post~ 

r10res, Ingram analisa outras observações, a partir de diários 

já publicados que relatam desenvolvimento lingUístico e cogniti 

vo de crianças. são eles os diários de Shinn (1900); Hogan 

(1898) 
21 

e Preyer (1895) . Os registros são analisados da mesma 

(21) Para a referência bibliográfica desses estudos, ver Ingram, 
op. cit. 
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forma que os das crianças de Piaget, determinando o estágio de 

desenvolvimento sensório-motor para cada comportamento cogniti-

vo. I 

Shinn acompanhou a fala e a cogniçao de sua filha Ruth 

até a idade de um ano. Pela análise de suas observaç~es Ingram 

observa que a criança, como os filhos de Piaget, não usou nenhu 

ma palavra até o estágio V. Antes de apresentar linguagem es-

pontânea já mostrava comportamentos próprios desse estágio, co-

mo "usar uma vareta para mover objetos distantes". De sete a 

onze meses, embora o número de comportamentos de estágio V fos-

se cada vez mais significativo, a quantidade de palavras emitidas 

era limitada. Seu vocabulário inicial era similar ao das crian 

ças de Piaget, mas nao eram usadas palavras referenciais inici-

almente. Os dados de Shinn permitem analisar também o aspecto 

de compreensão e verificar que, no estágio 5, embora a fala pr~ 

dutiva possa ser mínima, -a compreensao pode ser mais avançada, 

incluindo a compreensão de combinaç~es simples de termos. 

O diário de Rogan de seu filho Rarold começa já na id~ 

de de la.e 2 meses, quando o vocabulário da criança consistia de 

oito palavras, adquiridas desde nove meses. Pe los c o mp o r t a me !!. 

tos relatados da criança ela parecia estar no estágio V ou iní-

cio do VI. Os dados permitem verificar ainda a mesma diferença 

entre produção e compreensão. A criança já compreendia ordens 

com dois elementos numa ocasião em que sua linguagem falada era 

, . 
m1n1ma. 

O diário de Preyer, inclui, segundo Ingram, observa-

ç~es detalhadas da produção e compreensão de linguagem (alemão) 

e do desenvolvimento cognitivo, sendo mais minucioso na parte 
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de linguagem do que o de Piaget. Apresenta nesse artigo, num 

quadro, a descrição detalhada do desenvolvimento de Axel, a cri 

a n ç a o b s e r v a da, deu m a n o e um me s a t ê uma n o e c i n co me s e s. / N e s 

se período a criança está realizando uma série de comportamen-

tos que sugerem desenvolvimento no estágio V e sua produção de 

linguagem inclui duas palavras reconhecíveis, embora se verifi-

que que há compreensão. A mesma defasagem entre os dois aspec-

tos observada nas crianças anteriores e verificada. Quando Axel, 

com um ano e cinco meses só apresenta a produção de duas pala-

vras, já compreende aproximadamente SO palavras ou expressões. 

Para responder a possíveis críticas de sua utilização 

de diários antigos, elaborados em épocas em que o registro nao 

era feito nem por equipamento de vídeo nem de áudio e passíveis 

assim, de imprecisao, 
22 

lngram usa o diário de Menn (1976) ,es-

tudo detalhado de uma criança chamada Jacob. Essa criança foi 

observada semanalmente por Menn desde um ano a um ano e oito meses 

de idade, sendo feitas gravações de sua linguagem e ocasionais 

registros em vídeo. A criança foi submetida ainda ã administra 

ção de tarefas Piagetianas para verificar seu desenvolvimento 

sensório-motor em cinco momentos desse período. Foram observa-

das, no estágio IV, se1S "proto-palavras" primitivas (vocaliza-

çoes usadas em contextos específicos, sem sugestão de uso adul-

to). Isso, para lngram, indica inicialmente que as p rime iras 

palavras podem aparecer no estágio IV. Mas, como foram verifica 

dos comportamentos do estágio V apenas 14 dias depois é sugeri-

do que é possível que a criança já estivesse no estágio V na 0-

(22) Para referência completa ver lngram, op. cito 
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casião em que foram verificadas as pro to-palavras e que a indi

cação de palavras nesse estágio deve ser considerada com caute

la. Os outros resultados de Jacob apenas confirm~m o que foi 

observado nas demais c~ianças quanto ao início da produção de 

linguagem, ou seja, que é apenas no final do estágio V que ocor 

re a aquisiçio de um pequeno n~mero de palavras iniciais. 

A partir dos resultados das análises feitas nesse estu 

do e de trabalho anterior em que discriminou diferentes perío-

dos na aquisiçio inicial da linguagem, Ingram propoe um parale

lo entre os dois processos de desenvolvimento, que pode ser ob

servado no quadro a seguir. 
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QUA~O V 

AQUISIÇAo INICIAL DE LINGUAGEM E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 

NO PER f IDO SENSORIO-MOTOR E INTUITIVO SEGUNDO INGRAM (1979)23 

PERfoDOS - AQUISIÇAO INICIAL 
DA LINGUAGEM 

(0,10-1,5) - Uso de palavras isoladas nu 

ma variedade de funções;p~ 

queno vocabulário 

(l,6-2,O·ou meis) - Inicialmente USO de 

1 

palavras isoladas em pa-- 2 

péis semãnticos; uso de 

enunciaç5es de uma palavr~ 

rápido crescimento de voc~ 

bulério: 
I 

Vocabulério de até 50 pala-

(fase 

inici

al 

vras, início de enunciações 2 

de várias palavras; início (fase 

da função de informação; i- poste

nfcio de referências a situ rior 

açoes ausentes. 

(2;0 em diante) - Combinações de duas ou 

mais palavras; (ausência de 

enunciaç5es de uma palavra); 

infcio de funções ideacio--

nal e textual. 

(23) Op. ci..t., p. 287-2'2. 

ESTAGIOS - DESENVOL
VIMENTO COGNITIVO 

V (possivelmente IV) 

VI 

Representação 

Represent ação 

/ 
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Aponta que a discrepância que interrompe uma correspo~ 

dência um a um se deve ã abrangência do período 2 de linguagem, 

que incluiria tanto desenvolvimento no estigio VI como nw fase 

de Representação, já no período seguinte de desenvolvimento co~ 

n i ti vo. Considera que essa discrepância pode ser resolvida por 

uma redefinição no estigio VI que considera o menos claramente 

definido por Piaget e onde foram encontradas dificuldades no de 

correr de seu estudo para distinção da fase seguinte, já num di 

ferente período de desenvolvimento. Analisa a obra de Piaget 

numa tentativa de identificar comportamentos que permitam essa 

distinção e a partir desta análise propõe uma redefinição do es 

tágio VI. Nessa redefinição são considerados comportamentos ca 

racterísticos dessa etapa, inicialmente, o começo da função."matéti

ca" o início do brinquedo simbólico, incluindo esquemas simból.!. 

cos (atividades simbólicas focalizadas no corpo da criança) e 

do brinquedo lingUístico e de esquemas verbais (uso altamente 

pessoal de palavras pela criança, variiveis em significado). 

Mais tarde, nesse mesmo estágio: referências a eventos pass~ 

dos; gama mais ampla de brinquedo simbólico (tipos I e 11), a

parecimento da pergunta "0 que ê isso?" para nomes de coisas.Só 

na etapa seguinte de Representação, ocorreriam o aparecimento 

da função de informação e o uso de brinquedo simbólico avançado 

(tipo lI!). 

Ao final do artigo, a guisa de conclusões, a autora co 

menta o que os resultados de sua investigação significam para a 

hipótese de precurssores cognitivos para linguagem. Comenta re

sultados de estudos anteriores e, encontrando paralelos nos de 

seu estudo, conclui apontando necessidade de cautela na inter-

pretação de seus resultados como evidência de precurssores específicos para 
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linguagem. o mais seguro é concluir que há paralelo em certos 

aspectos do desenvolvimento cognitivo e lingUístico, com evidên 

cia de que aquisições como a separação meios-fins e imitativas 

podem ser importantes no aparecimento de formas pragmáticas e 

sintáticas de linguagem. 

o estudo de Ingram, apesar das limitações metodológi--

cas inerentes de uma análise post-hoc, de dados coletados e re-

gistrados com diferentes finalidades e sem muito controle, traz 

algumas contribuições que levaram a sua apresentação de forma 

mais ou menos pormenorizada nesse trabalho. Em primeiro lugar, 

sua preocupaçao em nao avaliar apenas aquisiçoes isoladas como 

nos estudos anteriores, mas de tentar determinar o estágio do 

desenvolvimento cognitivo, o que parece uma abordagem mais fêr-

til. Infelizmente, com exceção do último diário analisado, em 

que essa avaliação cognitiva foi feita no próprio estudo, de ma 

neira sistemática e controlada, não há muitas garantias de que 

a classificação feita, apesar dos cuidados tomados, seja preci-

sa. Isso porque, com exceção do estudo do próprio Piaget, nos 

demais Ingram se baseia emindicios da presença das aquisições 

características dos diferentes estágios. A segunda contribui--

ção ê sua preocupação, ausente nos demais estudos revistos, e~ 

analisar dois aspectos da aquisição da linguagem: produção 

-e compreensao, e a defasagem entre os dois processos. Uma limi-

tação de todos os estudos anteriores de pre-requisitos cogniti-

vos de linguagem ê a consideração apenas do aspecto produtivo 

de linguagem. Isso ê característico e aparece no trabalho de 

Sinclair quando essa autora considera a emergenc1a de linguagem 

propriamente dita quando uma quantidade razoável de enunciações 



66. 

das crianças podem ser interpretadas significativamente (entre 

16-18 meses). o critério de Sinclair para 
. ... . 
lnlClO do que ela 

chama de "linguagem propriamente dita" inclui então não só ex-

clusivamente a noçao de produção de linguagem, como. ainda impõe 

a segunda restrição de "quantidade razoável de enunciações que 

podem ser interpretadas "significativamente". Out ro s autores 

revistos não incluem essa segunda restrição, mas é evidente que 

sua definição do que é linguagem, o que é início da aquisição de 

linguagem vai influenciar os resultados de suas tentativas de 

correlacionar os desenvolvimentos cognitivo e lingUístico.Com 

a definição de linguagem restrita a produção, os resultados ob-

tidos nos estudos feitos em geral não apoiam a hipótese de re-

lação entre aquisiçoes características do estágio VI, como a 

noção de permanência de objeto e tanto 
. ... . 

o lnlClO da aquisição de 

linguagem como um aumento significativo no vocabulário. A evi-

dência em termos de aquisições específicas favorece apenas a no 

ção de separaçao meios-fins. 

Nos estudos de desenvolvimento semântico alguma reI a-

çao é encontrada com estas aquisições específicas, mas seus re 

sultados nos fornecem de certa forma evidência de que o 
. ... . 
lnlClO 

de linguagem possa se dar antes da época proposta por Piaget. 

Se algumas palavras relacionais "emergem" já no Estágio V da 

Noção de Permanência de Objeto, como propõem Tomaselo e Farrar 

e estas não são em geral as primeiras palavras aprendidas por 

crianças (vide p. ex: Benedict, 1976, 1979; Nelson, 1973 e ou-

tros) pode-se se supor que há possibilidade do início de lingu~ 

gem pelo menos nesta época. 

Ingram, considerando o desenvolvimento de forma mais 
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global, encontra os paralelos já apontados com produção de lin-

guagem, verificando um início de produção no estágio v, mas um 

progresso significativo só a partir do estágio VI. Mas, quando 

leva em conta tambem o aspecto de compreensão, pode verificar 

que, antes desta epoca muito de desenvolvimento de linguagem p~ 

de ter-se dado. (A criança pode chegar ao estágio VI comum vo-

_ - . - 24 
cabulario de compreensao Ja em torno de 50 palavras ). Lament~ 

velmente, apesar de fazer essas observações e chegar a dizer no 

decorrer do artigo que as mesmas forçam a revisões na teoria de 

Piaget, lngram não se detem, mesmo em suas conclusões, a discu 

tir as suas possíveis implicações. 

(24) Vide lngram, Op. Cito, po 2790 
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4 - ESTUDOS DO DESENVOLVIMEITO DE COMPREENS~O DE LINGUAGEM 

Não é só nos estudos que se preocupam mais especifica-

mente com os pré-requisitos cognitivos da aquisição inicial da 

linguagem que se observa esse viés em relação a produção. Embo-

ra trabalhos pioneiros corno os de Guilhaume (1927) e Leopold 

(1939)25 tenham levado em conta também o aspecto de compreensão 

em suas observações, sao quase ausentes, posteriormente, na va~ 

ta literatura de aquisição de linguagem, pesquisas empíricas re 

ferentes ao processo pelo qual se desenvolve a compreensão. 

Leopold, um lingUista, acompanha através de registros 

diários o desenvolvimento lingUístico de sua primeira filha Hil 

degard (criança bilingue que aprendeu inicialmente alemão e in-

glês) do nascimento ate o 79 ano e da segunda com menor freqUê~ 

cia por um menor período de tempo. Seus registros contêm várias 

observações sobre compreensão. Para ele o começo da compree~ 

são de Hildegard foi no oitavo mês (o; 7) inicialmente limitado 

a: 

11 he~ own name Hildega~d ... it u~ually induced he~ 
to tu~n he~ head expectantly towa~d the ~peake~. The~e 
wa~ no doubt that ~he ~e6e~~ed the~e ~ound~ in ~ome way 
to he~~el6" (Leopold, in Bloom, p. 9). 

Relata um progresso considerável em compreensão duran-

te o 109 mês, incluindo várias frases (tipos jogos ritualiza-

dos realizados com os pais). No 119 mês o vocabulário ativo de 

(25) Datas de publicação original dos dois trabalhos que fazem 
parte in totum, atualmente, de urna coletânea de artigos e
ditada por Bloom (1978). 
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produção consistia de duas palavras e o de produção em torno 

de 13 palavras. Neste mês Leopoldo registra o que considera o 

, primeiro caso de compreensão analítica de uma palavra numa cone 

xão não estereotipada. 

Com um ano de idade a criança demonstrava um aumento 

significativo de palavras para direções e perguntas, da mesma 

forma que para palavras individuais identificando objetos, embo 

ra conservasse um vocabulário ativo de produção de apenas tres 

palavras. No fim do mês de seu primeiro aniversário,Leopold r~ 

gistra que Hildegard compreendia palavras não diretamente ensi-

nadas a ela e destacava palavras individuais familiares de con-

textos em que não eram enfatizadas, além de seguir instruções 

complexas. 

Nesta ocasião, diz ele: 

"The ~tage wa~ ~eached when it p~oved imp~actical to 
continue ~eco~ding eve~ything that ~he unde~~tood. 
Unde~~tanding ~ecognizing and combinative thinking 
I~olving 06 p~actical p~oblem~) p~og~e~~ed ~apidly, 
whe~ea~ ~peaking and walking developed ~lowly ILeopold, 
o p . cit., p. 1 7) . 

Guillaume (1927),em seu estudo, anterior ao de Leopold, 

também considera os aspectos receptivos da linguagem para anali 

sar seu desenvolvimento. Identifica na epoca dos 8, 9 meses o 

início de respostas a sentenças que sinalizam jogos familiares, 

embora não ainda de forma sistemática. -Hipotetiza que a reaçao 

a essas sentenças pode não ser só devida -a forma geral do pa-

drão de entoação e que . -algumas palavras Ja podem ter começado 

a ser individualmente percebidas. Aponta que no início do se-

gundo ano a criança já parece compreender combinações de duas 
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palavras do tipo AÇÃO + NOME e considera que os nomes de pes-

soas seriam os primeiros a serem diferenciados como tais, segui 

dos de nomes de coisas (objetos). 

Como explicar que depois de despertar atençao em estu-

dos pioneiros como esses (e mesmo em anteriores como de Decroly 

e Pryer - estudado por Ingram) haja poucos estudos sobre compr~ 

ensão nos estágios iniciais de aquisição de linguagem? Uma das 

razões prováveis é a dificuldade de desenvolvimento de modelos 

teóricos, de definição e de especificação de questoes de pesqui 

sa relevantes nesta area. As pesqu1sas e modelos teóricos pro-

postos têm-se concentrado mais nos processos encontrados no in-

divíduo adulto e nao em suas origens ou gênese. Depois do tra-

balho clássico de Bartlett (1932) que desenvolveu a noçao de 

esquemas (modelos mentais aos quais novos fatos e idéias eram 

incorporados),relevante porque estes atuavam de forma a influen 

c1ar tanto a compreensão inicial como o recordar posterior, o 

tema fica um pouco abandonado. Atualmente, com o declínio do 

p a r a di g ma n e 0-b e h a v i o r i s t a e os de se n v o 1 v i m e n tos da p s i c o 1 in g U í ~ 

tica voltando-se para aspectos de semântica, ressurge o interes 

se, mas ainda se observa a falta de um modelo teórico geral que 

. . - 26 possa gU1ar a pesqu1sa nesta area 

o estudo de Shipley, Smith e Gleitman (1965) trouxe con-

tribuições significativas no sentido de tentar superar as difi-

culdades de verificar compreensão em etapas iniciais do desen-

volvimento de linguagem, mas, como apontam Clark e Hecht numa 

(26) Vide Lachman & Lachman & Butterfield, 1979. Capo 11 e 12 
para uma discussão minuciosa dos trabalhos na área de 
compreensão de sentenças e de Discurso em adulto, além dos 
trabalhos de Noizet (1980), Klix, Hoffmann e Meer (1982) e 
outros no volume 356 do Bulletin de Psychologie. 



71. 

revisão recente (1983), os problemas persistem. Quase todos se 

devem, segundo esses autores, ã tendência da maioria dos inves-

tiga~ores no campo de focalizar o produto - linguagem em si e 

-nao os processos que são utilizados. Um dos principais pro-

blemas é a falta de critérios para estabelecer o grau de compr~ 

ensão apresentado que, numa criança em fase de aquisição ini-

cial de linguagem nunca pode ser total, independente de contex-

to, como no adulto. Outro e a tendência de superestimar tanto 

compreensão como produção. Como dizem Clark e Hecht, 

" they /the child~en/ may appea~ to have adult-like 
comp~ehen~ion both when they ~e~pond to adult-utte~an
ce~ while actually ~elying on contextual cue~ and 
when they them~elve~ make u~e 06 complex con~t~uction~ 
that a~e no mo~e 60~ them, than unnanalyzed ~outine~" 
( o p • c it., P . 3 2 8) • 

Apesar das dificuldades e restrições apontadas, a eV1-

dência dos estudos disponíveis favorece uma hipótese de defasa-

gem entre aquisição inicial de compreensao e produção. Os re-

sultados sugerem que crianças p~rcebem e compreendem mais da 

estrutura e significado das palavras do que podem produzir. Su-

gerem ainda que as crianças obtêm alguma compreensão de uma for 

ma verbal antes de começar a ganhar controle produtivo sobre e-

la. 

Huttenlocher (1974) realiza um estudo empírico do de-

senvolvimento de compreensão em cinco crianças de 10 a 13 meses, 

observadas com um intervalo de algumas semanas (sic) num perío-

do de se1S meses. Considerando que muitos fatores podem inter-

ferir prejudicando a avaliação de compreensão, o autor segue um 

procedimento cuidadoso. Depois de se obter informação de que o 
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bebê parecia entender uma palavra ou frase particular ele era 

testado em situações contrastantes, envolvendo uma gama de esco 

lhas possíveis para garantir que a resposta não refletia tende~ 

ciosidade perceptual, que era dada apenas para o item léxico pa~ 

ticular em questao, sem nenhuma pista extra-lingUística, etc. ! 

lém das palavras indicadas pela mae, o autor testava vários í-

tens com nomes comuns para objetos e expressões de várias combi 

nações sintáticas. 

A autora observa que a maior categoria de palavras co~ 

preendidas foi a de nomes de objetos, com os quais as crianças 

demonstravam familiaridade de três maneiras diferentes que se 

sucediam cronologicamente: 

- olhavam ao redor até encontrar o objeto nomeado 

- tomavam uma rota direta para um objeto fora da vista 

se dirigiam para objeto nao só fora da vista como 

ocupando posiçao temporária. 

Verifica ainda que as crianças da amostra responderam a muito 

poucas palavras de açao e algumas delas eram nomes de jogos de 

- " ,,27 açao como pat a cake Para esses atos são respostas condi-

cionadas a determinadas palavras que servem como estímulos dis-

criminativos para os mesmos. Os sons seriam sinais para as res 

postas e nao símbolos (sic) que designam estes atos. 

Considera que o fato de que há menos palavras de açao 

do que palavras de objeto no vocabulário de compreensão das cri 

(27) Brincadeira de bater com as maos, primeiro uma na outra e 
depois nas do parceiro. 



73. 

anças observadas pode indicar que objetos -sao aspectos mais sa-

lientes na experiência da criança do que as ações desenvolvidas 

sobre ou com/os objetos. 

A partir das observações feitas, a autora considera que 

há uma assimetria entre linguagem receptiva e produtiva, tanto 

no aspecto quantitativo (as crianças nesta fase respondem siste 

maticamente a muito ma1S palavras do que produzem) quanto quall 

tativo (as palavras produzidas nao representam uma seleção alea 

tória das palavras compreendidas). Formula como hipótese mais 

provável para este fato que já esteja presente uma capacidade 

de representação mental de propriedades de objeto, antes da po~ 

sibilidade de nomeá-los e que existe uma assimetria correspon--

dente entre os processos de decodificação e codificação. Embora 

apresente explicações alternativas para as observações feitas, 

assinala que há necessidade de ma1S dados para que quaisquer 

conclusões possam ser estabelecidas. 

Os estudos de desenvolvimento inicial do léxico se con 

centram principalmente em linguagem produtiva, ignorando compr~ 

ensão inicial e a relação entre compreensão e produção. Nelson 

(1973) encontra palavras de diferentes classes presentes desde 

o começo de produção e Benedict (1975) verifica diferenças no 

conteúdo dos léxicos iniciais de produção e compreensão, mas a 

- -questao e ainda controvertida. 

Relacionado indiretamente a este aspecto da assimetria 

qualitativa no desenvolvimento de produção e compreensão, os e~ 

tudos de Camarata e seus colaboradores (1985, 1986) apresentam 

alguns resultados e conclusões de. interesse. Analisando a rela 

ção entre desenvolvimento semântico e fonológico, Camarata e 
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Schwartz (1985) examinam possíveis diferenças entre a produção 

de palavras que nomeiam objetos e palavras de açao, em termos 

de uma hipótese de que a um aumento de complexidade semântica 

corresponde uma diminuição da precisão fonetica. Baseiam seu 

pressuposto de maior complexidade de palavras de açao em traba-

Ih . 28 . f . 1 . o anter10r ,que ver1 1ca que as pa avras que nome1am obje-

tos são aprendidas antes (produzidas) e em números maiores do 

que palavras de açao. Com base nesta observação hipotetizam que 

os objetos como referentes têm um mapeamento semântico transpa-

rente, representando um conjunto relativamente estável de parâ-

metros perceptuais, o que não ocorre com açoes que, alem disso, 

sofrem mudanças constantes. Camarata e Schwartz encontram a-

poio para esta hipótese nos dados obtidos pela análise de amos-

tras de fala espontanea de crianças normais e com dificuldades 

de linguagem. 

o primeiro autor retoma o tema com outro colaborador 

(Camarata e Leonard, 1986), suprindo algumas lacunas metodológl 

cas do estudo anterior e controlando diversas variáveis. Os re-

sultados da comparação entre palavras novas servindo como nomes 

de objetos e ações confirmam o do estudo anterior. Embora as 

palavras de ambos os grupos tenham sido emparelhadas de acordo 

com estrutura consoante-vogal, a produção correta de consoan-

tes recém aprendidas era maior para as palavras de objeto em 

cada uma das medidas usadas: produção espontânea e imitação 

não solicitada durante as sessões experimentais de apresentaçao 

(28) Genter, D. Why noums are learned before verbs: linguistic 
relativity versus natural partitioning. In: I. Kuczay (Ed.) 
Language Development, Vol. 2, Hillsdale, Erlbaum (N.J.), 
1982. 
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da palavra e respostas a estrmulos para produção, administrados 

... 
durante e apos estas -sessoes. Para os autores esses resultados 

são devidos ã maior complexi6ade semântica de palavras de ação, 

que leva a um aumento de exigências para o processamento na refe 

rência a ações, reduzindo assim, a capacidade de uso de sons re 

centemente desenvolvidos, nestas palavras. 

Retornando ã defasagem compreensão-produção, do ponto 

de vista quantitativo, Sachs e Truswell (1978) confirmam os re-

sultados de Huttenlocher, utilizando uma amostra maior (12 

crianças entre 16 e 24 meses). Entre outros aspectos verificam 

que as crianças mostram compreensão de sentenças de duas pala-

vras, embora ainda não sejam capazes de produzir tais combina 

-çoes. Não só combinações já conhecidas das crianças, mas tam-

bém algumas que não haviam sido ouvidas antes, sao interpreta-

das corretamente. Harris (1982) aponta que esses resultados sao 

paralelos aos obtidos em estágios posteriores para produção qua~ 

do as crianças geram combinações de palavras que nunca OUV1ram 

antes. Assim, a precocidade de compreensao relativa a produção 

não pode, segundo ele, ser explicada dizendo-se que a criança 

meramente compreende combinações que já OUV1U repetidamente,mas 

produz combinações inteiramente novas. A criatividade parece 

estar presente tanto em compreensao como em produção. 

Benedict (1979) acompanha o desenvolvimento de compre-

ensao em oito bebês entre nove e 29 meses e verifica que compr~ 

-ensao parece começar em torno de nove meses, enquanto a produ-

çao em torno de 12 meses. Além disso, o nível de um vocabulá-

rio de 50 palavras era alcançado mais ou menos com 13 meses em 

compreensao, mas nao ate 18 meses em produção. A diferença en-
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tre esses dois intervalos de tempo (quatro meses para compreen-

.. .. 
são e seis meses para produção), sugere que nao so a epoca de 

início é diferente, maS o ritmo de aquisição também. 

Diferenças sao observadas também em "super-extensões". 

Rescorla (1980) verifica que a incidência de super-extensoes em 

compreensão é muito pequena, -em comparaçao com produção (cria!!. 

ças "super-extendem" uma grande proporção de seu vocabulário de 

produção - em torno de 33%). 

-Esses resultados sao consistentes com os de Thompson e 

Chapman (1977) que,num dos poucos estudos experimentais que co~ 

pararam compreensao e produção, encontram diferença significati 

va em super-extensoes nesses dois aspectos (sendo em compreen-

são praticamente ausentes). Crianças de um ano e nove meses a 

dois anos e três meses que "super-extendiam" o uso de palavras 

como "ball" para incluir todos os tipos de objetos esféricos,e~ 

colhiam consistentemente apenas os referentes apropriados para 

essa palavra em tarefas de compreensão. 

Smolak (1981) realiza o - . unl.CO estudo encontrado sobre 

precurssores cognitivos que leva em consideração o fato de que 

linguagem não consiste apenas no aspecto expressivo da fala. Pa 

ra tal a autora realiza um estudo transversal, com uma amostra 

de 48 crianças distribuidas em quatro grupos de idade (0,9; O, 

11; 1,1 e 1,3). Cada uma das crianças foi avaliada em duas ses 

sões realizadas no laboratório, com a presença dos pais. Uma 

consistia em provas cognitivas para verificar o desenvolvimento 

da noção de permanência de objeto (através da Escala de Uzgiris 

e Hunt, 1975) e de classificação (pré-operatória, através de 

procedimento desenvolvido por Nelson, 1973). Na outra eram ve-
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rificadas as variáveis lingUísticas. Durante -esta sessao era 

realizada uma tarefa para verificar a capacidade de responder a 

nomes de objetos, enquanto a mãe preenehia um questionário (do 

tipo "sim ou não") em que eram colhidos, entre outros, dados s~ 

bre a compreensão e produção de functores, produção de pala-

vras e uso de sentenças e tempo gasto em media em interação com 

a criança. 

A partir das análises feitas foi verificado que parece 

haver diferenças entre os precurssores cognitivos para compree~ 

sao e produção de linguagem. Alem disso foi observado que to 

das as crianças que, segundo as mães, já falam, apresentavam re 

sultados na prova cognitiva ao nível do estágio V da noção de 

permanência de objeto, mas nenhum nível específico pode ser i-

dentificado como crucial para sucesso na tarefa de compreensão. 

Também foi verificado que nao apresentavam relação com 

o desenvolvimento da noçao de permanencia do objeto, nem a pro-

dução de palavras indicativas de funções de desaparecimento e 

- . 29 -
recorrenc~a , nem o uso de expressoes de mais de uma palavra. 

Apesar de representar uma tentativa no sentido de con-

siderar aquisição de linguagem de uma forma mais ampla, incluin 

do compreensão, no estudo de precurssores cognitivos, alguns 

problemas na metodologia empregada podem ser apontados. Em pri-

meiro lugar parece que compreensão e produção receberam trata-

mento diferente. Enquanto a primeira era verificada através de 

tarefa controlada e dirigida, no laboratório, para a segunda 

os dados foram obtidos apenas a partir de um questionário pree~ 

(29) Ao contrário do sustentado por Bloom (1973). 
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chido pelas mães através de perguntas que exigem respostas tipo 

"sim ou não". fácil se levantar algumas dificuldades decor-

rentes deste método, começando pela/definição dada por cada uma 

das mães ao que era perguntado, que pode variar. A própria pe!. 

gunta não permite discriminar nenhuma diferença intra grupos das 

crianças que foram consideradas "já falando" ou não, produzindo 

enunciações de mais de uma palavra ou não. A verificação de co~ 

preensão é também limitada, se restringindo a nomes de objetos, 

enquanto as crianças podem ter começado a compreender palavras 

-de açao. Sua performance tambem pode ter sido influenciada pe-

la realização da testagem no laboratório, -em ambiente nao na tu-

ralo Além disso, embora a autora empregue dois tipos de tare-

fas cognitivas, esta ainda parece ser uma forma restrita de ava 

liar o desenvolvimento cognitivo. Seria importante analisá-lo 

de forma mais ampla, incluindo outros aspectos além de permanê~ 

cia de objeto e classificação. Finalmente, a realização de um 

estudo longitudinal permitiria a identificação mais precisa de 

aquisições cognitivas que precedem a aquisição de compreensão e 

produção. Seus resultados serviriam para complementar os dados 

obtidos por estudos transversais. 

Clark e Hecht (1983) analisando os resultados de pes-

qu~sas feitas reiteram a hipótese de assimetria. Apontam que as 

diferenças observadas entre compreensão e produção parecem ser 

não só quantitativas como qualitativas. -Para estes autores sao 

dois processos diferentes que necessitam tipos diversos de in-

formação e de processamento da mesma. 

"In comp~ehen~lon~ they the chlld~en need p~ocedu~e~ 
60~ ldentl6ylng dlalectal, geog~aphlc, ~tyll~tlc, and 
hl~to~lcal va~lant~ 06 thel~ 6l~~t language,acce~~ to 
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a much la~ge~ ~ecogn~t~on ~to~e 06 vocabula~y than 
they u~e on a eve~yday ba~~~, the pe~t~nent acou~t~c 
~n60~mat~on 60~ ~ecogn~z~ng l~ngu~~t~c element~, the 
connect~on~ each item (wo~d, idiom, o~ ph~a~e) ha~ to 
othe~ l~ngu~~t~c unLt~, and the connection~ 'each ha~ 
to the~~ nonlingu~~t~c knowledge, both gene~~c and 
~peci6ic, about catego~ie~ 06 object~, ~~tuat~on~ and 
~elation~. 

In p~oduct~on ~peake~~ need p~ocedu~e~ 60~ ~et~~eving 
wo~d~ andla~ge~ un~t~ with mean~ng~, and the nece~
~a~y a~ticulato~y p~og~am~ 6o~ p4onouncing the ~e~ult 
ant utte~ance~" (p. 343). 

Pouco se sabe de como as crianças aprendem esses pro-

cedimentos de processamento e de como armazenam informação lin-

gUística na memória, porque os enfoques anteriores se concentra 

ram no produto - linguagem - ignorando processos e em especial 

as diferenças entre compreensão e produção. Com base em sua ên-

fase em processos e ao contrário da maioria dos lingUistas, Clark 

e Hecht pressupoem que a linguagem deve ser representada na me-

mória em dois conjuntos distintos de representações, um para 

. ~ 30 
compreender l1nguagem e outro para produz1-la 

Para êles, uma parte fundamental do processo de aquisi 

çao de linguagem é a coordenação do que as crianças produzem 

com o que compreendem. Essa coordenação se dá combinando-se cer-

tas partes das representações da memória que as crianças têm p~ 

ra produção, com o que já têm representado para compreensão. ~ 

(30) pinker (1979) em sua revisão de modelos formais de aprendi 
zagem de linguagem e suas implicações para a psicolingUís~ 
tica evolutiva, em especial os problemas da teoria cogniti 
va de aquisição de linguagem, argumenta por dois formatos 
de representações só que diferentes dos sistemas propostos 
por Clark e Hecht: um formato adequado para percepção e 
cognição e outro para aprendizagem de linguagem. Além de
les haveria um procedimento de conversão que transforma u
ma representação do primeiro formato numa do segundo, du
rante a aprendizagem de linguagem. 
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o que já é compreendido que estabelece os parâmetros para o que 

se tenta produzir. Assim, e preciso não avaliar aquisição de 

linguagem apenas em seu aspecto de produção~ ~ preciso anali-

sar tambem compreensão e o processo gradual de coordenação en-

tre ambas. 

As conclusões de Clark e Hecht, além dos estudos revis 

tos das diferenças entre compreensão e produção, levam ã consta-

tação de que, para estudar pré-requisitos cognitivos de aquisi-

ção de linguagem, nao basta considerar apenas produção. No le-

vantamento feito, é encontrado apenas um estudo que analisa a-

quisição de linguagem dessa forma mais abrangente contrastando-

a com desenvolvimento cognitivo, e este apresenta algumas limi-

tações metodológicas. Outros estudos são necessários para que 

se possa compreender de forma mais profunda a natureza do pro-

cesso de aquisição de linguagem enquanto relacionado ao desen--

volvimento cognitivo. 

~ importante assinalar que não se tem dúvida de que os 

desenvolvimentos aqui assinalados -como compreensao ou produção 

inicial de linguagem (que Luria chama de linguagem pass~va e 

ativa) sao apenas primeiras manifestações de um extenso proces-

so de desenvolvimento. 
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5 - SIGNIFICADO E REFER[NCIA NO PROCESSO DE AQUISIÇAO DE lINGUA 

SEM 

Complementando os estudos que abordam a vertente da 

compreensão de linguagem, é apresentada a seguir a síntese de 

algumas evidências sobre a evoluç~o dos processos de uso refe-

rencial da linguagem e da construção de um sistema de signific~ 

dos. 

Desde os trabalhos de L.S. Vygotsky (1981)31 tem sido 

sugerido que o significado das palavras para crianças não e es-

tável ou fixo, mas sofre uma evolução na ontogênese. 

Para Vygotsky o significado da palavra é a unidade on-

de pensamento e fala se unem em pensamento verbal. Sua nature-

za intrínseca não deve ser buscada numa relação palavra-objeto 

porque a palavra não se refere a um único objeto, mas a um gru-

po ou classe de objetos. Deste modo, cada palavra já e uma ge-

neralização. A generalização constitui um ato de pensamento e 

reflete a realidade de maneira bastante diferente da de percep-

- - -çao e sensaçao. Entre sensaçao e pensamento ocorre um salto di 

alético e a diferença fundamental é a presença de uma reflexão 

generalizada da realidade, que é também a essência do signific~ 

do de palavras. 

Desta maneira, significado é para Vygotsky um ato de 

pensamento no sentido abrangente, mas, ao mesmo tempo, uma par-

te inalienável da palavra como tal. Significados se desenvol--

(31) Data da edição consultada em inglês. A publicação origi-
nal em russo é da década dos anos trinta. 
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vem. Há inicialmente generalizações primitivas e, a partir de-

las o pensamento verbal chega, gradualmente, a conceitos mais 

abstratos. 

vo, 

Sobre isto, diz êle: 

"Wo~d meaning6 a~e dynamie ~athe~ than 6tatie 60~mation6. 
They ehange a6 the ehild develop6; they ehange al60 with 
the va~iou6 way6 in whieh thought 6unetion6". (1981, p. 
124 ) • 

Distingue dois planos na fala. Um interno, significati 

semântico, e um externo, fonético. Os dois formam uma uni 

dade complexa e não homogênea, com movimentos independentes. A-

lém de discutir toda a relação entre esses dois planos, aprese~ 

ta uma idéia de uma gramática do pensamento, a sintaxe de sign~ 

ficados de palavras. Essa gramática estaria por trás da pala-

vra e a emissão verbal mais simples seria, na verdade, nao uma 

correspondência rígida entre som e significado, mas um processo. 

As expressões verbais, para ele, se desenvolvem gradualmente e 

o processo de transição de significado para som é complexo. Ini 

cialmente a criança usa palavras sem consciência da distinçãoe~ 

tre formas verbais e significados. Nesta etapa, para a crlan-

ça, a palavra é parte integral do objeto que denota, é um de 

seus atributos. Com o desenvolvimento a crlança começa a dife-

renciar entre os planos semântico e vocal. A sequência observa 

da é, para ele: 

"In the beginning, only the nominative 6unetion exi6t6, 
and 6emantiealfy, only the objeetive ~e6e~enee, 6igni-
6ieation independent 06 naming and meaning independent 
06 ~e6e~enee, appea~ fate~" (1981, p. 130). 



83. 

Luria, seguidor de Vygotsky na escola Russa também con 

sidera que o significado de palavras não é estável ou fixo mas 

sofre uma evolução na ontogênese. Numa série de suas últimas 

conferências (1987)32 sintetiza sua concepçao e o resultado de 

pesquisas sobre como se desenvolve o significado da palavra,me~ 

mo depois que tem para a criança uma referência (que ele chama 

de referência ao objeto) estável. Para ele, o significado in i-

cial é afetivo e a referência é fluida e simprática. Pouco a 

pouco a referência se estabiliza e se define e a estrutura do 

significado adquire o caráter de categorias que progressivamen-

te se hierarquizam e coordenam. Esse processo se confundiriaen 

tão com o próprio desenvolvimento conceitual. 

Por esses trabalhos fica claro que a tarefa inicial do 

processo de aquisição de linguagem não é linear ou simples, me-

ra aquisição cumulativa de um repertório de significados. A di-

ferenciação significante-significado descrita por Piaget pode 

estar presente de forma embrionária quando a referência e ainda 

fluida e simprática, -tanto nos processos de compreensao como de 

produção. As relações de referência podem se definir e estabi-

lizar e o significado de palavras se enriquecer com o desenvol-

vimento. 

Como esse processo se origina e desenvolve ainda é po~ 

co conhecido. Para Bruner (1975) o desenvolvimento da referên-

cia é o desenvolvimento de um conjunto de procedimentos para 

(32) Data da edição em portugues. Não há informação sobre a da 
ta da publicação original, mas, como foi posterior ã morte 
do autor,sabe-se que foi depois de 1977. são suas últimas 
conferências publicadas. 
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construçao de uma taxonomia muito limitada para lidar com um con 

junto de objetos extralingUísticos; procedimentos estes que -sao 

gerativos e têm uma origem pré-1ingUística. 

Brown (1958) especula sobre o desenvolvimento da refe-

rencia no já clássico artigo "How sbal1 a thing be cal1ed", que 

ele mesmo admite criticamente ter escrito inicialmente .•. . "froa 

bis Cambridge armchair". Em artigo posterior (1976) esclarece que 

esse primeiro trabalho trata da direção do desenvolvimento de no 

mes igualmente apropriados para uma determinada entidade indivi-

dual dada, sendo o referente o que é fixado na direção do desen-

volvimento. Conclui nesse trabalho que o curso do desenvo1vimen 

to de nomes para um individuo designado não pode ser descrito co 

mo tendo uma direção uniforme, seja do mais concreto para o mais 

abstrato, ou vice-versa. Sua hipótese sobre o que parece ocor-

rer e que o primeiro nome e o nome "mais verdadeiro" ou de utili 

dade mais usual e os nomes usados posteriormente podem ser cada 

vez mais concretos ou abstratos, remotos. o que ocorre segundo 

sua observação é que às vezes os adultos tomam o ponto de vista 

da criança e dão o nome a partir de seu nível de pressuposta uti 

1idade. (Ex: um "dime" que no início é chamado de "dinheiro" 

algo que não pode ser posto na boca tambem não deve ser jogado 

fora). Em outras . -ocaS10es, entretanto, -1SS0 nao ocorre e, por 

exemplo, um abacaxi e nomeado assim e nao como "fruta". Oferece 

uma explicação para essa ocorrência, a noçao do "nome mais verda 

deiro". Este mudaria com a idade, mas seria o único que seria 

dado à criança num determinado ponto de desenvolvimento. Eventu-

almente a criança ouve do adulto uma variedade de nomes 

veis, com duas tendências principais. Às vezes o primeiro nome 
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que ê dado ê razoavelmente abstrato como "cachorro" ou "flor" e 

"carro" e depois a criança vai aprendendo termos que, para ela 

sériam mais concretos no sentido de serem nomes de classes su

bordinadas. 

A idéia de "nome mais verdadeiro" é aperfeiçoada por 

Eleanor Rosch e substituida pelo que ela chama de "objeto bási 

co" e a de utilidade usual (1985). 

Segundo Hoff-Ginsberg e Shatz (1982) o consenso mais 

recentemente é de que há um conjunto convergente de critérios 

que definem o nível de categorização que e mais básico, do qual 

um dos elementos é a "utilidade funcional" (ou usual). Essa pr~ 

priedade de ser uma categoria de nível mais básico explicaria 

tanto o vocabulário inicial das crianças como as práticas de n~ 

meação dos adultos ao falar com elas. Além de nomear objetos 

para criança no nível de abstração mais útil, há evidência de 

que os adultos tendem a escolher exemplares prototípicos de ca

tegoria. 

Os autores citados aC1ma realizaram uma extensa reV1-

sao da literatura atual em aquisição de linguagem, para anali-

sar as evidências da relação entre "input' lingUístico com o de-

senvolvimento tanto sintático como semântico. 

Em sua discussão do desenvolvimento semântico 

que a pesquisa nessa area ainda nao e dirigida para 

mais complexas e trata principalmente de aspectos mais 

apontam 

questoes 

simples 

porém fundamentais, como a aprendizagem pela criança do signif! 

cado de palavras com referentes estáveis e relações semânticas 

expressas nas primeiras combinações de palavras. Sobre o empar~ 
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lhamento palavra-referente e as primeiras relações semânticas 

dizem: 

"To le.altn a woltd - 1te.6e.lte.nt pa..-i.It.ing - Olt the. .6e.mant.ic 
Ite.lat.ion .in a paltt.iculalt l.ingu.i.6t.ic e.xplte..6.6.ion the. 
ch.ild mU.6t .ide.nt.i6Y the. woltd Olt woltd.6 a.6 a package. that 
.i.6 .6e.paltable. 6ltom the. .6pe.e.ch .6tlte.am .in wh.ich .it occult.6 
and 6.igulte. out wh.ich a.6pe.ct.6 06 the. co.inc.ide.nt e.nv.i 
Itonme.nt alte. be..ing e.ncode.d. The..óe. pltoble.m.ó 06 .6e.gme.n
tat.ion and mapp.ing have. the..ilt .óyntat.ic counte.ltpaltt.ó.i6 
the. pltoce..ó.ó,06 .óyntax acqu.i.ó.it.ion Ite.qu.ilte..ó that the. 
ch.ild 6.ind ~on.ót.itue.nt boundalt.ie..ó and ma~ .óe.mant.ic ~n
te.ltplte.tat.ion.ó onto .6yntat.ic .ótltuctUlte..6. 

In add.it.ion to the. le.altn.ing 06 paltt.iculalt pa.ilt.ó 06 
me.an.ing.ó and the..ilt l.ingu.i.ót.ic e.xplte..6.ó.ion.ó, .óe.mant.ic de. 
ve.lopme.nt al.óo Ite.qu.ilte..ó le.altn.ing the. boundalt.ie..ó on 
.6e.mant.ic cate.golt.ie..ó 1 ••• 1 and .óe.mant.ic Ite.lat.ion.ó 1 ••• 1 
The..6e. de.ve.lopme.nt.6 Ite.qu.ilte. the. ch.ild to make. ge.ne.ltal.i 
zat.ion ba.6e.d on l.ingu.i.6t.ic e.xpe.It.ie.nce.. IH066 - G.in.6beig 
- S hat z, 1 9 82, p. 1 71 • 

Tentam responder ã indagação sobre que habilidades 

analíticas a criança aplica à informação em seu ambiente para 

que a competência lingUística seja obtida. Neste sentido, exami 

nam as pesqu1sas em busca de evidência da contribuição da crian 

ça e do ambiente para o desenvolvimento semântico e a forma pe-

la qual a criança utiliza a informação do input. 

Em relação às contribuições do ambiente para o desen--

volvimento semântico, apontam que aspectos prosódicos caracte--

rísticos do input influenciam a aquisição inicial do vocabulá-

rio pela criança, ao atuar sobre a segmentação. Dentre as evi-

dências empíricas obtidas estao as de.que os padrões de ênfase 

exagerada e o rítmo lento que caracterizam a fala para crianças 

podem tornar a segmentação mais fácil, havendo efeito signific~ 

tivo da ênfase e da posição na sentença em imitações de crian-

ças. As sentenças de urna palavra que são observadas frequente-
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mente na fala para crianças seriam mais um fator na modelagemdo 

vocabulário inicial. As palavras que são comumente aprendidas 

mais cedo seriam as que têm mais probabilidade de serem produz! 

das pelas mães como sentenças de uma só palavra ou na 

final perceptualmente saliente. Isso para os autores 

posição 

poderia 

ser uma explicação para aquisição de nomes anteriormente a ver

bos, embora fosse possível uma alternativa, relacionada com de

senvolvimento cognitivo. 

Depois de resolvido o problema de segmentaçao viria o 

de mapeamento. Após isolar uma palavra no input lingUístico, a 

criança teria que fazer o mapeamento do conceito. Em relação a 

esse mapeamento, cita evidências que surgerem que as crianças p~ 

recem fazer pressuposições iniciais sobre o que está sendo re-

presentado pela palavra. Cita, nessa area, os estudos de Mac-

namara (1972) que sugere que as crianças ao cometerem erros em 

usar "hot" (quente) como rótulo para "stove" (fogão), por exem-

pIo, estariam demonstrando uma estratégia de tomar novas pala-

vras como rótulos de objetos inteiros em vez de suas propried~ 

des físicas ou relacionais. Isto teria alguma base na experiê~ 

cia, na maneira como as maes se referem ao real, com cr1anças 

pequenas. Há ainda evidências de que crianças, mesmo em torno 

de 17 meses de idade, usam propriedades sintáticas de palavras 

novas como pistas para seus referentes. 

Q u a n t o às c o n t r i b u i ç õ e s d a c r i a n ç a para o desenvolvi--

mento semântico, dizem Hoff-Ginsberg e Shatz no artigo que vem 

sendo discutido, que a influência do ambiente na aqui si-

ção de linguagem interage com as características da criança: 
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"FoIL example, in6luenc.e.6 in voc.abu.laILy deve.lopmeYl.t via 
the peILc.eptua.l .6a.lienc.e 06 wOILd.6, opelLate in c.onjuntion 
with pILopelLtie.6 06 the c.hi.ld'.6 peILc.eptua.l .6y.6tem. PILO 
viding .labe.l.6 at the .leve.l 06 gILeate.6t 6unc.tiona.l uti~ 
.lity 60IL the c.hi.ld .6uppOILt.6 .lexic.a.l gILowth OYl..ly i6 the 
c.hi.ld oILganize.6 heIL OIL hi.6 wOIL.ld ac.c.olLding to the .6ame 
c.ILiteILia" IOp. c.it., p. 22). 

Apontam que i no aspecto da fonte de org4nizaç~o -seman 

tica que a evidência e menos conclusiva, n~o estando clara a 

influência relativa de limites externos e internos, mas sendo 

possível rejeitar posições extremas privilegiando um e outro.As 

evidências empíricas sugerem apenas um delineamento geral da 

descriç~o do desenvolvimento linguístico: 

" the c.hi.ld bILing.6 to the ta.6k 06 .6emaYl.tic. deve.lop
meYl.t Yl.0Yl. .lingui.6tic. c.ategolLizatioYl. pILinc.ip.le.6 that 
c.oYl..6tILain the .lingui.6tic. hypothe.6e.6 .6he OIL he ha.6 to 
eYl.teILtaiYl.. The ILo.le 06 .lingui.6tic. input i.6 to iYl.60ILm 
the c.hi.ld whic.h 06 the c.oYl..6tlLained .6et 06 c.onc.eptua.l 
di.6tinc.tion.6 i.6 ILea.lized in the paILtic.u.laIL .language .6he 
oIL he i.6 .leaILning.6" IOp. c.it. 22). 
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6 - ESTUDOS DE AQUISIÇAO DE LINGUAGEM EM CRIANÇAS BILfNGUES 

o modelo teórico piagetiano, como já foi visto,não pe~ 

mite explicitar as condições para esse processo de análise do 

input e descoberta das unidades lingUísticas e seu mapeamento 

nas categorizações não lingUísticas. Hipotetiza apenas que são 

as construções da inteligência sensório-motora que fundamentam 

as categorizações nao lingUísticas e esse mapeamento. A preocu-

paçao é com a aquisição inicial de uma primeira linguagem, mas 

o que ocorreria no caso de uma segunda? 

Harris (1982) aponta que, como cr1anças que adquirem 

uma segunda linguagem começam a fazê-lo bem depois da primeira, 

essa é uma oportunidade de comparar o processo de aquisição de 

linguagem em diferentes pontos do desenvolvimento. 

Piaget nao parece supor, como Slobin (1973), que o de-

senvolvimento cognitivo determina a seqUência para a aquisição 

da linguagem. Quanto ã aquisição inicial apenas supoe que o de-

senvolvimento sensório-motor é necessário e suficiente, -nao a-

pontando o que ocorreria numa aqu1s1çao posterior. Mas, s e a 

linguagem, como considerada na teoria piagetiana, "não e fonte 

da lógica, mas estruturada pela lógica", conseqUência do desen-

volvimento cognitivo, então se poderia esperar que uma criança 

que adquirisse sua segunda linguagem ma1S velha, em posterior ~ 

tapa do desenvolvimento, passaria por um processo diferente da-

quele da. aquisição da primeira linguagem. 

Não há estudos que se preocupem especificamente com a 

comparaçao proposta por Harris - processo de aquisição em dife-
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rentes etapas de desenvolvimento - mas os estudos de aquisição 

de linguagem em bi1ingues trazem alguns dados relativos a essa 

questao. 

Mc Laugh1in (1977) revê esses estudos em relação ao que 

considera "crenças" amplamente difundidas sobre bi1inguismo e 

aprendizagem de uma segunda linguagem, ou mesmo aquisiçao de 

linguagem. Uma delas é a hipótese de que diferentes processos 

estão envolvidos na aprendizagem da primeira e da segunda lin-

guagens. Contesta essa hipóteie e· levanta estudos de crianças 

aprendendo uma outra 1ingua junto ou depois d« sua'lingua nati-

va, que mostram que muitas das mesmas estratégias e heurrsticas 

estao envolvidas nos dois casos. A s c r i a n ç as p a r e c e·m s e g u 1. r a 

mesma seqUência evolutiva nos dois processos. Há evidência ain 

da de que a criança aprendendo a segunda linguagem recapitula o 

processo do falante nativo desta. Mesmo entre sujeitos adultos 

e cr1.anças, há evidência d~ que as diferenças observadas sao 

principalmente quantitativas. Os estudos realizados 

1970; Du1ay e Burt, 1972, Ervin-Tripp, 1974; Roberts, 

(Cooper, 

33 
1973) ,s~ 

gerem que a aquisição de uma linguagem na infância e na idade 

adulta envolvem essencialmente os mesmos processos e as diferen 

-ças sao consideradas situacionais. As estratégias empregadas 

parecem ser basicamente as mesmas, embora as condiç~es de input 

possam ser diferentes para adultos e crianças (Ervin-Tripp, 

1973)34. A héurística da memória melhora com a idade, tornando 

possrve1 reter input ma1.S longo e descobrir significado, mas há 

uma semelhança básica de processo. 

(33,34) Citados in Mc Laugh1in (1977). 
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Cook 35 
(1973) ,num desses estudos relata como testou 

adultos estrangeiros aprendendo inglês como segunda linguagem e 

crianças falantes de ingles de doig anos e onze meses a quatro 

anos e nove meses. Encontra para os dois grupos os mesmos ti-

pos de erros e verifica que, para ambos, a capacidade de compr~ 

ender sentenças como "the duck is happy" ou "the duck is hard 

to bite" é relacionada ao tempo de exposição ã linguagem. Sua 

conclusão é que os dois grupos atravessam os mesmos estágios de 

aquisição da linguagem e usam as mesmas estragégias em cada es-

tágio. 

Quando nos aproximamos do final desta busca de compre-

ensão do núcleo básico para aquisição de linguagem, as evidên--

c~as, embora não conclusivas, sugerem que o processo de aquisi-

ção de l.inguagem nao e consequência direta do desenvolvimento 

cognitivo. A hipótese do caráter necessário e suficiente das 

construçoes sensório-motoras não sai fortalecida desta busca e 

é preciso procurar evidências do "algo mais" que lnhelder e 

Sinclair chegam a admitir. 

(35) Citado em Mc Laugh1in (1977). 
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7 - J. BRUNER E A NOÇAO DE UM "SISTEMA DE APOIO" PARA AQUISIÇAO 

DE LINGUAGEM 

Os trabalhos de Bruner na década de setenta em Oxford 

representam a tentativa mais ampla e sistemática nesse sentido 

(1975 ~ e ~, 1978, 1983) e podem,de cerfa maneir~, complementar 

a explicação Piagetiana. 

Sem um modelo teórico sólido e estruturado corno a Epi~ 

temo1ogia Genética, Bruner sofre distintas influências que re-

f1etem em diferentes fases sua obra. 

Influenciado por Piaget, quando escreve sua obra sobre 

desenvolvimento cognitivo (1966), supõe três tipos de represen-

taçao: enativa,icônica e simbólica, convertendo-as em estágios 

evolutivos, o que posteriormente rejeita: 

.. . "Rathen than concentnating on the mannen in· which 
hypothe~e~ 06 each type wene gtnenated and te~ted at 
any age, 1 fet my idea~ 6aff into a chnononofogicaf 
~tnaitjac~et: the enactive mode 6in~t, then the iconic, 
and 6inaffy the ~ymbofic" (1983, p. 143). 

Ao mesmo tempo, nesta ocasião aceita a explicação de 

Chomsky sobre aquisição de linguagem, que viria posteriormente 

a rejeitar. Só na década dos anos setenta, entretanto, com sua 

ida para Oxford esse processo passa ser alvo de seus estudos: 

"1 do not ~now what 6inaffy dnew me into the ~tudy 06 
fanguage pen ~e. 16 fanguage wa~ the human mean~ by 
which we 6inaffy nepne~ented and intenpneted the wonld, 
then it~ acqui~ition mu~t ~hed light not onfy on fan
guage but on thought" (1983, p. 163). 
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Realiza entao uma série de pesquisas, inicialmente no 

laboratório, depois no ambiente natural, observando pares de 

mães e seus filhos. Aquisição de linguagem/e examinada sob uma 

nova perspectiva, agora usando como base as idéias de John R. 

Searle e de J.L. Austin e de uma filosofia da linguagem ordiná-

ria. 

A idéia fundamental, originária da segunda obra de L. 

Wittgenstein, "Philosophical Investigations" é de linguagem co-

mo ação, devendo ser investigada no contexto de seu uso. 

Dentro desta perspectiva, Bruner considera insuficien-

te a explicação de Chomsky do núcleo fixo e seu "LAD" (Linguis-

tic Acquisition Device): 

... "it wa6 plain by then that the Chom6kyan account 06 
language acqui.6ition had 6ailed. Not that theJte may not be. 
a ianguage Acqui.6ition Vevice, the 6amou6 LA~, but 
JtatheJt that it mu.6t obviou6iy be pJtimed by 60me know
ledge 06 the woJtid and by 60me pU6h to communicate. The 
Jtea.6on that babie.6 do not .6peak 600neJt, betteJt, mOJte 
appo.6iteiy i6 not jU6t that they lack the Jtequi.6ite 
"peJt60Jtmance" capabilitie.6 with which to ex.pJte.6.6 theiJt 
innate iingui6tic competence - RatheJt, it i6 that they 
not yet know enough about the wOJtld, about otheJt peo
pie, about them.6eive.6 to appJteciate how the Jtule.6 06 
language aJte to be u6ed (1983, p. 163-164). 

Supõe, para complementar o LAD, um "Language Acquisi-

tion Support System" - LASS, um sistema de apo1o para a aqui-

sição de linguagem. Para êle as hipóteses lingUísticas ou co-

municativas que geram a aquisição de linguagem se apoiam num 

domínio anterior que inclui: algum conhecimento do mundo, alg~ 

mas rotinas de diálogo e algum sentido do que deve ser obtido 

pela comunicação. 
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Sua sob s e r v a ç õ e s a p o n t a m que d e s d e o c o m e ç o a p a r e c e uma 

tendência, inicialmente inata, mas cada vez mais plástica no be 

bê e na mãe de co.partilhar atenção. A condição para a adoção 

de um procedimento comunicativo pelo bebê parece ser que êle já 

reconheça uma necessidade ou função para um procedimento e este 

ja lidando com ele de forma primitiva por outros meios, antes 

de adotar formas mais evoluidas. Esse reconhecimento seria uma 

condição necessária (embora não suficiente), para a criança ge-

rar uma nova hipótese comunicativa. 

Assim, o LAD enriquecido para Bruner permite a cr1an 

ça reconhecer a adequabilidade de procedimentos comunicativos p~ 

ra preencher funções, funções essas relevantes para o mundo que 

a criança organizou em categorias protosseminticas. 

Inicialmente (l975a,b) tenta mostrar uma continuidade 

estrutural na transição de uma comunicação pre-lingUística para 

lingUística. Diz sobre isto, posteriormente: 

"I had to make p~agmatic~ and the i~~ue~ 06 how langua 
ge i~ u~ed cont~ibute to ou~ unde~~tanding 06 why 
~yntax~a~ it i~ ( ... ). G~amma~ i~ what it i~, I 
a~gued, becau~e it "eme~ge~" 6~om p~io~ app~eciation06 
the ~t~uctu~e~ o~ "a~gument~" 06 action: agent, action, 
object, in~t~ument, location, etc. A~ one act~ one 
pick~ up p~otolingui~tic knowledgeabout the~e a~gu-
ment~. In time the knowledge i~ ab~t~acted and conve~
ted into a "ca~e g~amma~" that ~e6lect~ the ve~y ~ame 
a~gument~" (7983, p. 765). 

Verifica com o desenvolvimento de suas pesquisas que a 

explicação é insuficiente e admite que e ainda misterio corno a 

criança chega ã apreciação da sintaxe a partir desse domínio se 

mintico e pragmático. 
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Assim, o modelo não cumpre todas as suas promessas,mas 

a perspectiva adotada no estudo de aquisição de linguagem traz 

uma contribuição significativ~. Talvez as condiç~es qbe Bruner 

atribui a seu "LASS" também não sejam suficientes para permitir 

a diferenciação significado-significante. Mas, suas pesquisas 

tornam difícil ignorar que esse processo se passa não isolada-

mente, mas num contexto de interação social. 

Os estudos como o de Lock (1978) e Shotter (1978) se-

guem a linha de Bruner e destacam o papel da interação social. 

Introduzem a idéia de que um fator fundamental ê a interpret.! 

ç a o d o c o m p o r t a m e n t o d a c r i a n ç a c o m o i n t e n c i o n a 1 p e 1 o a d u 1 t o que 

com ela se relaciona. 

Lock fala de uma "reinvenção" guiada: 

... "c.h"U.dJten di.6c.oveJt fanguage thJtough a pJtoc.e.6.6 06 
guided Jteinvention ... " 17978, p. 4). 

Para êle o desenvolvimento da linguagem consiste na 

reinvenção guiada de um sistema conceitual específico, predica-

do numa habilidade pre-lingUística anterior. 

Esse guiar, como mostra Shotter (1978) nao e do tipo 

reforçamento diferencial como supunha Skinner. Argumenta que 

s e n d o b e b ê s p e s s o a s de s de s eu naS cimento , então numa r e 1 a ç ã o ~ 

soaI desde o início. Assim suas mães tratam suas atividades, 

não como meras reaçoes a estímulos, mas em termos pessoais. Com 

isso elas não só elicitam certas formas'de atividade inatamente 

organizada, mas que tenham sentido para elas e que sem seu aju~ 

tamento inteligente das circunstâncias elicitadoras poderiampe~ 
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manecer não expressas - motiva. certos tipos de atividade. Além 

disso e mais importante, agem para interpretá-las corno tendo um 

sentido, algo que o beb~ faz e que não foi meramente e1icita

do. Assim a atividade do bebê é tratada como valendo a expres

sa0 num diálogo, urna expressa0 que exige uma resposta signific~ 

tiva. A intencionalidade é primeiro atribuida de fora para 

poder depois ser interna, do indivíduo. 

Richards (1978), dentro da mesma abordagem considera 

que desde o nascimento os adultos estao envolvidos num processo 

de interpretar o comportamento do bebê. ~ através dessas inter 

pretações que urna criança é capaz de perceber as conseqU~ncias 

de suas ações, o que lhe permite desenvolver uma estrutura in

tencional para suas próprias atividades. 

A questao da intenciona1idade é entao reeditada. Bru-

ner (1975b) discute a possibilidade de se identificar o momento 

em que emissões vocais de urna fase pré-lingUística passam a con 

ter um componente de intenção e conclui que não se tem base pa

ra tal. Propõe que, pelo menos por razões metodológicas se evi 

te o argumento de "intenção consciente" e quando esta se inicia. 

Para ~le, nesta ocasiao,a questao era como se desenvolvem e são 

preenchidas as funções comunicativas. 

Mesmo levando em conta as considerações de Bruner so

bre a opacidade da noção de intencionalidade, esta parece uma 

questão que nãb deve ser abandonada, o que é reforçado no exce

lente argumento de Sear1e (1985) sobre o papel da intencional i

dade na compreensio de linguagem, que distingue seres humanos de 

quaisquer programas desenvolvidos pela Inteligência Artificial. 
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Além deste aspecto, os estudos desta abordagem deixam 

a sugestão de que talvez haja um processo de construção realiza 

do, no mínimo, a dois inicialmente. 

Camaioni e suas colaboradoras (1984) fAzem uma apreci~ 

ção do paradigma interacionista em geral e das evidências de 

pesquisas realizadas a partir do mesmo. Levantam alguns inte-

ressantes problemas que complementam as observações feitas so-

bre o desenvolvimento da referência e da prática de nomear. Cri 

ticam estudos feitos que negligenciam a explicação de como refe 

rência pode ser estabelecida e compartilhada de um ponto de vis 

ta evolutivo ou 

... "how the child become~ able to take the pe~~pective 
impo~ed on the wo~ld by the adult'~ u~e 06 a wo~d in a 
pa~ticula~ ~ituation" (1984, p. 971. 

Para essas autoras'o desenvolvimento da linguagem se 

processa no contexto de interação e diálogo da criança com o 

adulto e pode envolver assimilação e acomodação, mas a dois. 



UM NOYO MODELO TEORICO 

PROPOSTA DE ESTUDO EMPIRICO 
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1 - ESBOÇO DE NOVO MODELO TEORICO 

o estudo teórico e a revisão feita tentam analisar a 

hipótese piagetiana construtivista de aquisição de linguagem e 

examinar a literatura em busca de evidência empírica relevante. 

Para 1SS0 são apresentadas inicialmente uma visão ge

ral dos fundamentos da teoria piagetiana e de sua concepçao de 

linguagem e uma síntese das principais aquisições do estágio VI 

do período sensório motor. g visto que é esse o conjunto de 

aquisições que Piaget considera necessário e suficiente para o 

início da representação e, conseqUentemente, a aquisiçao de lin 

guagem. Apesar de se considerar esta a mais completa e compre-

ensiva descrição e explicação do desenvolvimento cognitivo 1n1-

cial, o modelo apresenta lacunas que sao apontadas. 

Apesar dessas, toma-se neste estudo, como pressuposto 

a noçao de construção do conhecimento que, como já discutid~não 

se considera passível de verificação pelo tipo de evidências em 

píricas disponíveis até agora. Estas tocam apenas em algumas im 

plicações do modelo, mais especificamente a hipótese de pre-re

quisitos necessários e suficientes para a aquisiçao da lingua

gem, cuja versão forte parece defendida apenas por Piaget. 

Os resultados nao sao conclusivos, mas acredita-se que 

a revisão e sistematização feitas podem contribuir para uma me

lhor compreensão da questão e das limitações dos estudos reali

zados, permitindo desenvolvimento de futuras pesquisas. 

Um dos fatores que contribuem para a falta de conclu-

sões mais decisivas é a própria dificuldade de explicitação da 
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hipótese de forma a permitir que seja testada. Não é claro que 

tipo de correspondência se espera entre essas aquisições cogni-

tivas e a aquisição inicial da linguagem, ou como as primeiras 

desencadeiam, causam ou permitem o desenrolar da segunda. Ficam 

as lacunas sobre os passos intermediários entre aquisições im-

portantes como o uso de símbolos e signos, por exemplo. 

Outros sao fatores metodológicos e a falta de uma 

maior precisa0 no que se va1 considerar como linguagem e seu i-

~ . 
n1C10. Para o grupo de Genebra a visao de aquisição de lingua-

gem se restringe a produção ou fala. Esta parece omitir uma 

etapa importante de desenvolvimento que se considera já lingUí~ 

tico do ponto de vista de competência. Não é levada em conta a 

defasagem entre o desenvolvimento de compreensão e produção e 

todo o processo de coordenação entre ambos. 

No âmbito apenas da produção, a busca de paralelo en-

tre desenvolvimento cognitivo e lingUístico, especialmente a 

partir do início da sintaxe, mostra que relações semânticas re-

fletem, de certa forma, a estrutura conceitual, cognitiva. Mas, 

a congruência entre os dois domínios não é perfeita e não fica 

claro porque as aquisições sensório-motores, tao ricas, -sao ex-

plicitadas em estruturas lingUísticas relativamente pobres. Fal 

tam estudos empíricos que demonstrem a possibilidade ou não de 

se prever a seqUência evolutiva da aquisição dos significados r~ 

lacionais a partir do desenvolvimento cognitivo, para que os re 

sultados e conclusões possam ultrapassar o nível de analogias 

não problemáticas mas triviais. 

Tambem considerando apenas produção, os estudos empí-

ricos do tipo post-hoc e correlacionais confirmam apenas em pa~ 
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te algumas das considerações de Piaget. Se o desenvolvimento 

cognitivo é abordado de forma mais abrangente, em termos de es 

tágio alcançado, há indicações de que alguns marcos dos dois 

desenvolvimentos ocorrem simultaneamente, como por exemplo: o 

inicio de produção de palavras - estágio V; aumento rápido de 

vocabulário - estágio VI. A tentativa de sistematizaçio desses 

desenvolvimentos feita por Ingram precisa ser replicada em estu 

dos sistemáticos e com maior controle metodológico para verifi-

car se esses resultados sao confirmados. Se sao tomadas aquis! 

ções especificas dentro do estágio, como a noçao de permanência 

de objeto, nao há evidência de correlação, tanto 
. ~ . 

com o 1n1C10 

da aquisiçao, como aumento significativo no vocabulário. As evi 

dências em termos de aquisições especificas favorecem apenas a 

noção de separação meios-fins. 

Quando é levado em conta o aspecto de -compreensao, a-

pesar da falta de estudos 
~ . 

emp1r1cos que estabeleçam esse para-

lelo,há indicações de que antes do estágio VI, pode haver tan-

to a compreensão de palavras isoladas, como de combinações de 

duas ou mais palavras, com um vocabulário de ate 50 palavras 

compreendidas. 

Assim, em face dos resultados e evidências obtidas nos 

estudos feitos, provisoriamente, se pode concluir que a hipóte-

se de um núcleo fixo constituído das aquisições do estágio VI 

do período sensório-motor, necessário e suficiente para aquisi-

çao da linguagem, nao fica confirmada e precisa ser revista. Há 

evidências de que algumas aquisições como meios-fins podem ser 

necessárias para o início de certos usos da linguagem. 

dência de certos paralelos. Mas, parece que o estágio VI nao 
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é necessário para o . ~ . lnlclo -da compreensao. Tanto este . ~ . lnlClO 

corno o aumento rápido de vocabulário parecem se dar bem antes 

desse estágio. Além disso, a hipótese não oferece nenhuma expli-

caça0 de porque diferem os dois ritmos de aquisição (produção--

compreensão). Se são dois processos diferentes, corno pensam 

Clark e Hecht, assim corno exigem conjuntos diferentes de repre-

sentaçoes na memória, podem exigir diferentes pré-requisitos co~ 

nitivos. 

Além das indicações que o estágio VI pode nao ser ne-

cessãrio para o deslanchar ou desencadear do início de aquisi-

ção de linguagem, as aquisições da inteligência sensório-motora 

ou mesmo outros aspectos do desenvolvimento cognitivo não par~ 

cem tambem suficientes, segundo parecem apontar os resultados de 

estudos de bilinguismo. g preciso mais do que o desenvolvimen-

to sensório motor para aquisição de linguagem, ou entao outras 

espécies corno os chimpanzes que apresentam esse tipo de inteli 

gência poderiam ser capazes de usar linguagem. Isto não ocorre 

e tem sido confirmado pelas conhecidas tentativas de sucesso con 

trovertido de tentar ensinar linguagem a macacos (ver Gardner, 

1981 para urna revisão crítica desses estudos). 

Que outros aspectos podem fazer parte do núcleo fixo 

permanecem como mistério. A explicação radical de uma capacid~ 

de inata não faz justiça ao processo de construçao observado.Os 

estudos de Bruner, Luria e do papel do input na formação de um 

sistema de referências nos levam a pensar em dois aspectos. Tan 

to algum tipo de capacidade inata de categorização e mapeamento 

lingUístico dessas categorias como uma influência significati-

va da interação com a mãe inicialmente, (ou outros adultos com 
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quem a criança estabeleça esse primeiro vínculo}. Essa influên-

cia não se traduz em nenhum tipo de modelação ou reforçamentodl 

ferencial, mas numa espécie de construçao conjunta em que um ob 

jeto de conhecimento peculiar é compartilhado. 

Em face dos estudos teóricos feitos e das evidências e 

xaminadas na revisão da literatura pretende-se formular tentati 

vamente um esboço de novo modelo teórico, que de antemão já se 

reconhece como provisório. 

Toma-se como pressuposto a V1sao epistemológica cons-

trutivista. Acredita-se que o conhecimento e produto do proce~ 

so de construção por um sujeito ativo. Não e um mero desvendar 

do real, mas uma construção de um real em que estao 

as características do sujeito cognoscente. 

impressas 

Linguagem, considerada em seu aspecto geral de sistema 

de signos arbitrários estabelecidos pela comunidade lingUística, 

constitui um objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento es 

te que é bastante privilegiado ou peculiar, porque é produto de 

outro(s) ser(es) cognoscente(s). 

Sendo uma característica específica da espécie humana 

a possibilidade de desenvolvimento e utilização de um sistema 

de signos, algum tipo de capacidade inata resultante de um 

processo evolucionário parece compor sua base. Não sabemos a1n 

da muito da natureza dessa capacidade inata. Considera-se que 

é mais complexa e específica do que supõe Piaget, mas não tao 

rica como defende Chomsky. 

Sua base seria uma capacidade de categorização do real 
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e de mapeamento de signos lingUísticos destas categorias, uma 

possibilidade de representação. 

A base inata vai permitir um processo de desenvolvime~ 

to no qual o ambiente tem um papel ma10r do que mero desencadea 

dor de estruturas jã prontas. 

Ao mesmo tempo que va1 construindo seu conhecimento do 

mundo, agindo sobre ele, a criança constr6i seu conhecimento lin 

gUístico. A linguagem lhe é oferecida desde o início pelos a-

dultos que com ela interagem, em especial a mãe, como mais uma 

das "coisas do mundo" sobre a qual ela pode atuar e construir 

seu conhecimento. Este objeto de conhecimento é bastante dinâ-

mico porque já constitui produto de outro ser que conhece. 

Assim, o processo construtivo parece ser compartilhado 

e duplo. A criança age sobre e com a linguagem, assimilando e 

acomodando-se a este objeto de conhecimento e desvendando sua 

estrutura. A mae, por seu lado, parte de hip6teses sobre a 1n-

tenção comunicativa da criança, sempre com o pressuposto de que 

ela é um ser humano a quem tais intenções são inerentes. Acomo-

da-se a este interlocutor especial que tem diante de S1 e isto 

se traduz em adaptações inconscientes feitas em seu discurso. 

Uma e outra, - . mae e cr1ança, se aproximam por equilibrações su-

cessivas da possibilidade de compartilhar um sistema de signos 

particular. 

Nesta sequencia evolutiva a transição qualitativa se 

dã quando se verifica o primeiro esboço desse compartilhar. 1s-

to não pode ser considerado quando a criança começa a falar pa-

lavras. Até este momento um longo percurso foi percorrido. 
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quando as primeiras palavras -sao compreendidas que esta transi 

çao se dão 

Compreensão de linguagem é aqui considerada como um 

processo cognitivo que se desenvolve na ontogênese da linguagem. 

Difícil de se definir e avaliar,acaba exigindo,de certa forma, 

alguns critérios de desempenho. A partir de uma possibilidade 

de discriminação de sons da fala de sons não lingUísticos e de 

atender a linguagem, manifesta-se inicialmente por respostas a 

linguagem de adultos que evidenciam uma relação com os signos u 

sados. Essa resposta inicial se traduz em: ligar o nome a um 

objeto ou dados familiares da experiência de forma s i s tem á t i c a, 

conseguindo localizá-los no espaço a sua volta quando solicita 

do, buscando apenas com o olhar ou acrescentando a isto movimen 

tos em direção ao mesmo. Além disso, ser capaz de estabelecer 

uma ligação entre uma açao (conjunto de movimentos) e a palavra 

que a designa e, ao ouvi-la, executar a ação correspondente. 

As relações nao sao estabelecidas por uma associaçao 

simples e o problema de estabelecimento de um sistema de refe-

rência comum não é simples. Inicialmente simpráticas, as refe-

rências podem ser um pouco fluidas, produto de hipóteses ini-

ciais no mapeamento lingUistico do real. Pouco a pouco se es-

tabilizam enquanto, simultaneamente, seu sentido pode se enri-

quecer com um maior conhecimento de "coisas do mundo" e suas 

relações. 

Para esse início de desenvolvimento lingUistico nao e 

necessário todo o desenvolvimento do periodo sensório-motor. A 

criança, ao final deste período,adquiriu em seu processo de co-

nhecimento do real uma relativa estabilidade em sua noção do 
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mundo que a certa e que vai ter consequências em suas manifesta 

ções lingUísticas. Vai poder falar do que está ausente, evocar 

'eventos passados, ampliar o âmbito de coisas sobre as quais po-

de falar e compreender. Mas, a possibilidade de usar e compre-

ender linguagem, de forma embrionária, já está presente antes. 

o processo aqui hipotetizado se dá em condições nor-

mais de desenvolvimento. Um fator essencial parece residir na 

atribuição de intencionalidade pela mae, que se baseia num pre~ 

suposto de humanidade de seu filho. Como discute Farias (1987), 

numa proposta teórica que parte de concepções lacanianas, a mãe 

é fundamental como doadora da vida. g ela quem, desde a conce~ 

ção, vai doar àquele ser sua característica humana. Se não o 

fizer,todo o desenvolvimento posterior fica comprometido. Consi 

dera-se que esta doação de característica humana está intrínse

camente ligada à atribuição de intencionalidade, que por sua 

vez dã condições para um processo compartilhado na construção do 

conhecimento da linguagem. Desvios psicopatológicos que não g~ 

rantam esta "doação" 

mento da linguagem. 

interfeririam diretamente no desenvolvi--
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2 - PROPOSTA DE ESTUDO EMPfRICO 

2.1 - Condições Gerais 

o esboço de modelo e todo o percurso de reflexão ante 

rior levam a identificação de algumas condições a serem a-

tendidas por estudos que visem esclarecer algumas das mui-

tas dúvidas ainda existentes. 

- quanto aos aspectos gerais: 

sejam empíricos, longitudinais ou transversais, mas ul-

trapassem o nível de meras analogias; 

analisem uma faixa etária suficientemente ampla, desde 

antes da aquisição das primeiras palavras. 

- quanto ao aspecto de aquisiçao de linguagem: 

considerem aquisição de linguagem dentro de uma perspe~ 

tiva de competência e não só de desempenho; 

estabeleçam criterios para definição de -compreensao; 

analisem compreensão-produção em termos de processos e 

não de produtos apenas; 

estabeleçam controle na avaliação dos dois aspectos evi 

tando super-estimação; 

analisem sua progressiva coordenação. 

- quanto ao aspecto cognitivo: 

realizem uma análise compreensiva das aquisições cogni-



108. 

tivas, baseando-se na descrição piagetiana ou em conh! 

cimentos mais recentes sobre o desenvolvimento na in

I fância. 

Numa tentativa de atender a essas especificações, este 

estudo tem os objetivos discriminados a seguir. Tomou-se para 

exame uma parte do problema da ontogênese da linguagem e sua 

conexão com b desenvolvimento cognitivo, estudados dentro de um 

contexto interacional. Embora consciente dos problemas possí-

veis da descrição piagetiana do desenvolvimento sensório-motor, 

esta será usada como parâmetro básico para acompanhamento desse 

processo. Pretende-se identificar, em etapas anteriores ao fi-

nal do período, as bases para a diferenciação significante-sig

nificado e as construções iniciais que permitem a compreensão de 

1 in g u a g e m, e o c o m p a r til h a r p r i m i t i v o dos i g no 1 in g U í s t i c o . 

Especificamente visa-se contribuir para a resposta a 

algumas das indagações suscitadas pelo exame da literatura, que 

são explicitadas como hipóteses de trabalho. 

2.2 - Objetivos do Trabalho 

2.2.1 - Objetivos Gerais 

- Aprofundar o estudo teórico da relação entre de 

senvolvimento cognitivo inicial e aquisição de 

linguagem. 

- Identificar condições cognitivas necessárias no 

processo de aquisiçao inicial da linguagem, vi~ 

ta em seus aspectos de compreensao e produção. 
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2.2.2 - Objetivos Especff1cos 

- Analisar os pr~-requisitos necessários para a aquisi-

ção inicial da compreensao de linguagem confrontando-

os com o desenvolvimento necessário para o início da 

produção de linguagem. 

-- Analisar o processo de desenvolvimento da compreensao 

de linguagem em seus estágios iniciais. 

Analisar as diferenças qualitativas e quantitativas en 

tre os conteúdos e processos de aquisição de compree~ 

sao e produção. 

- Analisar a coordenação entre os dois processos nos es 

tágios iniciais de aquisição de linguagem. 

2.3 - Hipoteses de Trabalho 

2.3.1 - o início da linguagem dentro de uma perspectivade 

competência precede a emissão das primeiras pal~ 

vras. 

2.3.2 - E possível o desenvolvimento inicial de linguagem 

antes do estágio VI do período sensório-motor e 

ass~m as construções finais deste período não constituem 

condições necessárias para esse desenvolvimento. 

2.3.3 - O processo básico de aquisiçao ini"cial de lingua-

gem e a diferenciação significante-significado que 

se dá em duas vertentes: no desenvolvimento da compreen-
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são e da produção ou fala. 

2.3.4 - Há diferenças significativas no desenvolvimento 

desses dois aspectos, quanto ã etapa em que se i-

niciam,a seu ritmo de desenvolvimento e ao conteúdo do lê 

xico inicial. 

2.4 - Modelo Metodológico 

Para atender aos objetivos geral e específicos e tentarv~ 

rificar as hipóteses que norteiam este trabalho, pensou-se ini-

cialmente em realizar um estudo longitudinal com um grupo de 6 

sujeitos. No início da etapa de coleta de dados, reflexões fei 

. d . - . d b - d . . 36 tas a part~r a exper~enc~a e o servaçao o pr~me~ro sUJe~to 

levaram ã decisão de alterar o plano inicial, realizando a pes-

quisa atraves de dois tipos de estudo. são eles: 

um estudo longitudinal, acompanhando um numero menor de cr~an-

ças (2) em seu desenvolvimento lingUístico e cognitivo, 

durante um período de dez meses a partir de urna fase 

pre-verbal (8/9) meses. 

um estudo transversal, que possa verificar a relação entre a-

quisiçoes no desenvolvimento 1ingUístico e cognitivo 

diminuindo a influência da presença prolongada do ob-

servador, pela observação de crianças de idades compr~ 

endidas na mesma faixa etária do estudo longitudinal. 

o capítulo a seguir descreve detalhadamente a metodolo 

gia adotada. 

(36) Ver pág. 118 o tópico Variáveis Intervenientes. 



"Quaenendo invenieti~" 

(Mateu~, 7,7) 
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1 - ESTUDO PRELIMINAR 

Para determinação do 1imite inferior da faixa etária 

a ser estudada, foi realizado um levantamento em amostra de 203 

crianças atendidas em ambulatório pediátrico (de puericultura). 

Pelos resultados obtidos (vide Quadro VI a seguir), optou-se p~ 

la idade de 8 meses e, conseqUentemente, pela faixa etária de 

8 a 18 meses. Estudos anteriores, como os Benedict (1976) e 

Hutten10cher (1974) iniciaram o acompanhamento mais tarde (10 

meses), além de terem-no realizado por menos tempo (6 meses). ~ 

pesar disto, esse período foi escolhido por permitir a identifi 

cação, numa fase pré-verbal, das primeiras evidências de compr~ 

ensão de linguagem e acompanhar o desenvolvimento até o final 

do período sensório-motor. 

QUADRO VI 

ESTUDO PRELIMINAR 

Idade da Primeira Palavra 

1aI~~r-::lr-:l~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ L-_M_A_I_S~ I TO TAL I DE 18 

MESES 

~----------------------------------------------------------------~ 

8,52% 10,31% 23,32% 21,08% 18,38% 13,46% 4,93% 100% 
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2 - ESTUDO LONGITUDINAL 

2.1 - Sujeitos 

2.1.1 - Seleção 

-Embora esse estudo nao pretenda urna análise 

da influência de variáveis sócio-econômicas no desen-

1 . d 1· 37 vo Vlmento a lnguagem , considera-se importante a-

companhar esse processo de aquisição em pelo menos 

dois grupos de crianças. Na literatura estudada veri-

fica-se um predomínio quase que absoluto de estudos 

de crianças brancas, de classe media, americanas e cu 

ja língua nativa é o ingles. ~ necessário verificar se 

os padrões observados nesse grupo sao encontrados em 

outros e as possíveis variações no curso do desenvol-

vimento, tanto da compreensão corno da produção de 1in 

guagem. Assim, planejou-se selecionar urna das crian-

ças em família de nível sócio-econômico media e uma 

em família de nível sócio-econômico baixo, num total 

de dois sujeitos. 

Os critérios gerais de seleção dos sujeitos fo 

ram: 

- crlanças de ambos os sexos; 

com a idade de 8 meses no mês de 
. ., . 
lnlClO da 

coleta de dados; 

(37) Resultados conflitantes foram observados em estudos que a
valiaram bebês com escalas sensório-motoras e tentaram ve
rificar a relação entre o nível de desenvolvimento e a clas 
se social. Golden e Birns (1969, 1971) não encontraram di= 
ferença no desenvolvimento sensório-motor de bebês de clas 
se baixa e média, em contraste com os resultados de Paras= 
kevopoulos e Hunt (1971) e Wachs, Uzggiris e Hunt (1971). 
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~ 

nascidas de parto normal ou cesariana, porem sem com 

plicações graves, segundo avaliação do medico pedia-

tra acompanhante da criança; 

- que na ocasião da pesquisa -nao apresentassem atraso 

no desenvolvimento ou problemas graves de saúde, se-

gundo avaliação do pediatra acompanhante; 

filhos de pais cuja lingua nativa e única lingua sen 

do falada na casa seja o português; 

- que não apresentassem ainda início de vocabulário pr~ 

dutivo; 

- primeiro filho, de preferência 
~ . 

e, no maX1mo, segun-

do filho da família; 

- vivendo com ambos os pais. 

Para atender os critérios estabelecidos, foram feitos 

contatos para detectar fontes de indicações de sujeitos. O pon-

to de partida foram dois pediatras, um com vasta clínica de 

classe média e alta e outro que atende institucionalmente uma 

população predominantemente de classe média-baixa e baixa. Am-

bos se comprometeram a fazer indicações, o que se efetivou ape-

nas em termos do primeiro profissional citado. Além destes, fo-

ram feitos diversos contatos com outros profissionais. Apesar 

de várias indicações terem sido feitas, foram quase unânimes 

as recusas ou reticências em participar do estudo longitudinal. 

O compromisso de um acompanhamento de dez meses pareceu assus--

tar as pessoas consultadas, além de ter sido observado um senti 

mento de ameaça pela perspectiva de presença de um observador. 
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Apesar dessas dificuldades, duas famílias se comprome-

teram a participar do projeto. Um fator que pareceu contribuir 

para esta decisão foi o conhecimento previo da pesquisadora pe~ 

las famílias e sua confiança nela. 

2.1.2 - As Crianças Estudadas e suas Familias 

SUJEITO 1: 

GILBERTO é o único filho de um casal na faixa dos 30 

anos, ambos profissionais, cursando faculdade. A família mora 

num apartamento de dois quartos, amplo e arejado, localizado em 

prédio de quatro andares em bairro residencial do Rio de Janei 

ro. Mora ainda com a família um tio paterno, que estava em ca 

sa na maior parte dos dias das observações, mas que se mantinha 

isolado, interagindo pouco com a criança, principalmente de fo~ 

ma verbal. Um quarto adulto, empregada da família (D.M.), cui

da da criança. 

A família V1ve confortavelmente, sem luxo. Os pais tem 

um bom nível cultural, interessando-se por leituras e dispon-

do em casa de uma coleção razoável de livros. 

GILBERTO é uma criança alegre, de boa saúde. Tem mui-

tos brinquedos mas, desde o início do acompanhamento, mostra-

se mais interessado por objetos da casa, 

elétricos e eletrônicos (rádio, gravador, 

tomadas e interruptores). Interessa-se 

em especial aparelhos 

televisão, headfone, 

também muito pelas 

pessoas e desde que começou a se deslocar pela casa com desen-

vo1tura, seja engatinhando, seja andando, tenta acompanhar para 

onde vão as pessoas da casa. 
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SUJEITO 2: 

THIAGO ê o único filho do casal. O pai tem 38 anos, 

curso de nível medio e encontrava-se desempregado já há algum 

tempo por ocasião do início do acompanhamento. Vive marita1men-

te com a mae, já tendo sido casado anteriormente. -A mae, 26 

anos, tem curso de nível medio incompleto e não trabalha fora, 

realizando ocasionalmente em casa atividades como de vendas e 

manicure. Pai e mãe são os únicos adultos que cuidam da crian-

ça, mas esta tem possibilidade de ter contato com outros adu1 

tos e crianças da vizinhança. 

A família vive com relativo conforto numa pequena casa 

de sala, quarto e banheiro e cozinha, situada nos fundos do ter 

reno da residência de outra família, num bairro afastado de Ni-

terói. Apresenta dificuldades financeiras pela situação de de-

semprego do pai, recebendo mesmo ajuda de vizinhos para sua so 

brevivência. 

THIAGO ê uma criança alegre, de boa saúde. Gosta de 

brincar com crianças mais velhas, apresentando maior ligação com 

um vizinho (R) de 13 anos, procurando-o sempre quando ouve a sua 

voz. Não tem muitos brinquedos e seu interesse está mais vo1t~ 

do para os objetos da casa (panelas, objetos da estante, rádio, 

o gravador e etc). 

Desde cedo foi colocado em "andador", o que lhe permi-

-tiu deslocar-se pela casa e ficar perto da mae enquanto ela se 

ocupa das tarefas domesticas. Era levado pelo pai todas as ma-

nhãs para passear na rua, apresentando desde cedo interesse p~ 

la atividade que se desenvolvia nela, nas proximidades de sua 
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casa. 

2.2 - Variáveis 

2.2.1 - Do estudo 

As variáveis a serem examinadas no presente estu-

-do, sao: 

Desenvolvimento Cognitivo 

1. Gera 1: estágio no período sensório-motor, segundo des 

crição de Piaget (1975.b). 

2. De aspectos específicos: nível ancançado no desenvol-

vimento da noção de permanência de objeto. 

Desenvolvimento de Linguagem 

1. Produção 

a) Vocabulário: quantidade e categoria semântica das 

palavras faladas pela cr1ança. 

b) Nível de:etapa no desenvolvimento da linguagem fala 

da. 

2. Compreensão 

a) Vocabulário: quantidade e categoria semântica das 

palavras compreendidas pela criança. 
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b) Nível de:etapa no desenvolvimento de compreensao de 

linguagem. 

2.2.2 - Variáveis Intervenientes 

Tentou-se controlar pelo critério de seleção dos 

tos a interferência de fatores que pudessem confundir os resul-

tados do trabalho. Este foi iniciado, então como o estudo lon-

gitudinal de uma criança, como proposto inicialmente. As primei 

ras observações desta criança, entretanto, levaram a reflexão 

sobre a variável interveniente presença do observador. Ficou 

claro que seria impossível saber como seria a mãe, o bebê, a f~ 

mília em geral, sem esta intervenção de um pesquisador acompa--

nhando sua vida duas vezes por semana. Pensando nesta questao 

decidiu-se usar dois tipos de abordagem que permitissem, nao 

controlar, já que se considera que num tipo de estudo como este 

não se pode controlar esta variável, mas observar a relação al-

vo do estudo, com mais e menos interferência da presença siste-

mática do pesquisador. 

Para isso foi introduzido o estudo transversal que se-

rá descrito posteriormente. Como foi dito acima, se acredita 

que a interferência do observador seja menor desta forma em que 

sua presença e isolada e não sistemática como no estudo longit~ 

dinal. Neste, embora mantendo uma postura discreta, -nao se po-

de deixar de ser aceita pelo bebê como uma pessoa significativa, 

não um elemento neutro, mas uma parte de seu mundo, com quem i~ 

terage. Esta interação nao era estimulada ou encorajada, mas 

não se fugia dela quando buscada pela criança. 
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Foi sentida neste aspecto uma identificação com a pos-

tura de Bruner em suas pesquisas de aquisição de linguagem em 

Oxford. Como diz ele sobre esta fase de seus trabalhos: 

"We ended up, a~ 1 ~aid, looking at child~en and thei~ 
mothe~~, not in the labo~ato~y, but at home, mo~tly at 
play. How could it be othe~wi~e? To do othe~wi~e i~ to 
ma~e the ~ituation~ ~tilted. To di~to~t what one want~ 
to ~tudy. lt i~ what typically happen~ when a ~ocial 
~cienti~t become~ inte~e~ted in how thing~ happen ~n 
o~dina~y li6e" (B~une~, 1983, p. 169)38. 

2.3 - INSTRUMENTAL 

2.3.1 - Observação da Criança 

Para coleta de dados, tanto do desenvolvimento co~ 

nitivo como do desenvolvimento de linguagem o principal 

instrumento foi a observação sistemática da criança em 

interação com os adultos da família. 

-As sessoes foram gravadas em fitas cassete BASF 

em gravador NATIONAL, modelo portátil e registradas ma-

nualmente em registro contínuo, separando-se as condutas 

e as emissões da criança e dos adultos, segundo modelo a 

seguir, com base nas "convenções para transcrição de gra-

vações de linguagem infantil", apresentadas por Bloom e 

(38) Ele conclui, entretanto, com u~afirmação com a qual tam
bém se concorda: ... "But do not tafle thi~ to mean that 
expe~imental ~etting~ a~e u~ele~~. You may need a labo~a
to~y to give new wing~ to you~ cU4io~ity" (Op. cito p.1691. 
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Lahey (1978). 

QUADRO VII 

MODELO DE FOLHA DE REGISTRO DE OBSERVAÇÃ0 39 

Observação n9 

Fita 

Dia 

Duração 

Interação com 

D �L-A_D_U_L_T_O ______ ~II CRIAN ÇA . ____ J OBSERVAÇÕES 

( 39) 

(mãe dã biscoito ã g., 

estendendo a mão aele) 

tornai 

Pai) gostoso, ne?/você 

gosta de biscoito/(en

quanto passa na dire-

ção da cozinha) 

(brinca com chocalho, 

sacudindo) aaã/ 

-rnae, (olha para de sa-

cudir chocalho) (esten 

dendo rnao para biscoi 

to) dã/ 

(come biscoito, olha 

quando pai passa) 

Vide Anexo 1 para a transcrição de urna 
servação selecionada aleatoriamente. 

-sessao de ob-
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Condutas são apresentadas entre parênteses e . -enllssoes 

vocais sao transcritas verbatim, separadas por barras, com a 

indicação, no caso dos adultos, de quem as proferiu. 

o registro era feito telegraficamente durante a sessão 

e as possíveis lacunas complementadas posteriormente ao ser ou-

vida a fita. 

2.3.2 - Desenvolvimento Cognitivo 

Desenvolvimento Cognitivo - Geral 

1. Escala de Casati e Lezine (1968) 

Trata-se de instrumento apresentado pelas autoras em 

seu estudo "Les étapes de l'intelligence sensori-motrice chez 

l'enfant de la naissance ã deux ans", baseando-se nas observa 

ções e análises realizadas por J. Piaget sobre o período senso-

rio-motor e que inclui sete séries ou situações básicas. 

As séries, a serem apresentadas a bebês a partir de 6 

meses, ou seja, do estágio 111, -sao: 

L exploração de objetos (espelho, ca~xa de fósforos) 

2 . busca do objeto desaparecido (telas) 

3. utilização de intermediários (a - cordão) 

4 . utilização de intermediários (b - suporte) 

5 • utilização de intermediários (c - ancinho e bastão) 

6. combinação de objetos (a - tubo e ancinho) 

7. combinação de objetos (b - tubo e corretinha). 
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As 
.. . 

serles 1, 3, 4, 5 , 6 e 7 analisam, segundo as au-

toras, os mecanismos intelectuais na evolução do estágio 111 ao 

VI (coordenação de esquemas, diferenciação meios-fins, apareci-

mento da intencionalidade), descritos por Piaget na obra: "O 

nascimento da Inteligência na Criança. A série 2 - trata do de 

senvolvimento da noção de objeto permanente, que Piaget inclui 

corno urna das categorias relacionadas com a construção do real e 

descrita na obra com esse nome (A Construção do Real na Crian-

ça) . 

Em cada urna das séries é apresentada urna subdivisão em 

ítens hierarquizados, apresentando características próprias dos 

diferentes sub-estágios. Dois tipos de séries estão incluídas 

no instrumento, aquelas em que o material e a situação são os 

mesmos para todos os 
.. 
l.tens da série e as que apresentam urna se-

quencl.a de situações e materiais correspondendo aos diferentes 

ítens. As séries de "exploração de objetos", "utilização de i!!. 

termediários (c)" e "combinação de objetos (a e b)", ou seja, 1, 

5, 7 -sao do primeiro tipo. Nelas, e o comportamento do bebê 

diante da situação e material que permite situá-lo num dos di-

rentes níveis de evolução da conduta em análise. Nas demais se-

ries, cada item provoca o aparecimento de condutas próprias de 

um determinado estágio. 

O instrumento é aplicado individualmente. O bebê perm~ 

nece sentado, no colo da mãe, com o aplicador a sua direita e 

assim lhe são apresentados os materiais e situações na ordem 

das séries. 

As observações sao anotadas na Folha de Registro apro-
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priada (vide anexo), adaptada pela autora deste estudo, assina-

lando-se, de acordo com a resposta, (+), (-) ou (o) em cada item. 

I A presença de condutas que correspondem ao nível expresso pelo 

item é marcada com a notação (+), a presença de outras condutas 

com (-) e a ausência de reações na situação com (o). 

A avaliação global é baseada no melhor desempenho ob-

tido em qualquer urna das séries. 

o instrumento foi traduzido e adaptado para usono Br~ 

sil por equipe do CPGP (ISOP) e foi utilizado em projeto deste 

órgão, em convênio com o INEP, coordenado pela Dra. Marion Mer-

lone dos Santos Penna (Penna, et alli, 1985). 

2. "Inventário de Comportamentos proeminentes que aparecem nos 

Estigios 3 a 6 do Periodo Sensório-Motor"- D. Ingraa (1919) 

Tendo em vista o resultado de estudos (Kopp et allii, 

1974) que mostram instabilidade de respostas de bebês em tare-

fas do instrumento de Casati e Lezine, é usado um duplo proces-

so de acompanhamento. Foi utilizada ainda a lista de comporta-

mentos de cada estágio elaborada por Ingram em seu trabalho, tr~ 

duzida e adaptada pela autora para este estudo (vide anexo).O 

critério para classificação de uma criança em determinado está-

g10, num determinado momento, e a presença de um conjunto de 

comportamentos, tal como pode ser verificado nas observações de 

Ingram a esse respeito: 

"The. de.te.Jtrn.il1at.iol1 06 a ge.I1e.Jtat .6tage. .ih 110t utabt.i.6he.d 
b y .i.6 otate.d be.hav.ioJt.6 btLt Jtathe.Jt a c..ltL.6te.Jt 06 be.hav.iOM 
at the. .6ame. t.ime. . 
... the. .6ttLdy 06 a c..h.ild' ge.ne.Jtal .6e.n.6oJt.imotoJt de.ve-
lopme.nt thJtotLgh .6tage..6 c..an only be. dete.Jtm.ine.d by 
look.ing at a w.ide. Jtange. 06 be.hav.ioJt.6. A .6en.6oJt.imotoJt 
.6tage. .i.6 011e. wh.ic..h be.g.in.6 w.ith .inc..Jtea.6.ing tLhe. 06 
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behav~o~~ that have a~~eady occu~~ed ~po~ad~catty 
du~~ng the p~ev~ou~ ~tagei ~t ~eache~ a peak when 
th~~ cottect~on 06 behav~o~~ dom~nate the ch~td'~ ac
t~v~t~e~" IOp. c.~t., p. 264-265). 

o instrumento foi utilizado na classificação das cond~ 

tas observadas em cada sessão com a criança, determinando-se a 

frequência de condutas em cada estágio. Esta forma de ava1ia-

ção permitiu identificar de forma mais precisa a passagem de e~ 

tágios e todo o processo de "decalagem" horizontal. A c1assifi-

cação feita era revista por uma psicóloga conhecedora da teoria 

Piagetiana. Em caso de discordância um terceiro julgamento era 

buscado. Alem disso foi feito um estudo do grau de fidedignid~ 

de das classificações, numa amostra aleatória de 15 -sessoes, c~ 

jas condutas foram analisadas por um outro juiz (psicóloga) que 

desconhecia a classificação feita e a idade da criança na oca-

sião da observação. Foi obtido um coeficiente de concordância 

de julgamento satisfatório. 

Noção de Permanência de Objeto 

Alem de sua aplicação para determinar o estágio do pe-

ríodo sensório-motor, a série 2 da prova de Casati e Lezine -

"busca do objeto desaparecido" foi usada destacadamente para 

que fosse verificado o nível de desenvolvimento da noção de Per 

manência de objeto. Os dados obtidos pela aplicação periódica 

da prova foram complementados pela avaliação das condutas obser 

vadas em cada sessão. 

Os 
... . 

n1.ve1.S nos quais as condutas foram classificadas 

-sao: 

J 
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1. Reconstrução de um todo invisível, a partir de uma 

fração visível. 

2. Busca ativa do objeto desaparecido, no caso de esbo 

ço de preensão prévia. 

3. Busca ativa do objeto desaparecido sem esboço de 

preensão prévia. 

4. Busca ativa do objeto desaparecido -em sucessao de 

deslocamentos visíveis. 

5. Busca ativa do objeto desaparecido, no caso de um 

único deslocamento invisível. 

6. Busca ativa do objeto desaparecido, no caso de su-

cessão de deslocamentos invisíveis. 

7. Busca do objeto desaparecido, com dedução. 

2.3.3 - Desenvolvimento de Linguagem 

Produção 

Para acompanhamento deste aspecto foi realizado o le-

vantamento das palavras e expressoes emitidas pelas crianças, 

tanto pela gravação das sessoes,como por registro feito pelos 

pais. 

Para uma palavra ser considerada como produzida tinha 

que ser usada espontaneamente com significado, determinado pelo 

contexto. 
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1. Vocabulário 

A1im do levantamento quantitativo do vocabu1iri~ prod~ 

tivo nos diferentes momentos do acompanhamento, as palavras pr~ 

duzidas foram classificadas em categorias para análise de seu 

conteúdo. 

Os critirios para esta classificação, adaptados de 

Benedict (1976) são apresentados no quadro seguinte. 

QUADRO VIII 

CRIT~RIO PARA CLASSIFICAÇÃO DO VOCABULÁRIO DE 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃ0
4Ú 

A. "PALAVRAS DE OBJETO" 

palavras que se referem a pessoas, animais e objetos. 

1. Específicas 

palavras que se referem a apenas um exemplar de urna 

categoria, geralmente, mas não necessariamente, limi-

tadas a nomes próprios. 

a) pessoas (papai, pai, Jorge, E1za, -mamae, "nem") 

b) an~ma~s (nome de animal de estimação da família) 

c) objetos ("cheirinho" - nome de travesseiro; "peta" 

nome da chupeta da criança). 

(40) Adaptado de Benedict (1976) p. 45/46. 



12 7. 

QUADRO VIII 

(continuação) 

2. Gerais 

palavras que usualmente se referem a todos os membros 

da categoria, embora a criança não as use desta manei 

ra desde o 
. .,. . 
1n1C10. 

a) seres V1VOS (menino, menina, au-au, gato, moço) 

b) objetos (bola, sapato, cadeira, carro) 

c) pronomes 

B. "PALAVRAS DE AÇÃO" 

-palavras que elicitam ou que acompanham açoes. 

1. Jogos sociais de~ão 

palavras que elicitam uma e somente uma resposta de 

açao, envolvendo não mais que um objeto específico(em 

geral nenhum), sempre numa relação de jogo social. 

a) -jogos de açao: que elicitam uma resposta motor 

(bate palminhas", "dã tchau", "parabéns") 

b) jogos verbais: que elicitam uma resposta verbal 

( "como é que f a z o c a c h o r r o ? ") 

2. Palavras de eventos (verbos) 

palavras que elicitam uma sequência de açoes específi 
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QUADRO VIII 

(continuação) 

cas ou urna atividade 

("comer" -=- correr para a cozinha e subir em cadeiri 

nha própria) 

3. Locativos 

palavras que exigem localizar algo ou colocar alguma 

coisa numa localização específica 

a) Palavras de busca - ("onde está?", "olhe para", "c~ 

dê? ") 

b) Palavras de deslocamento para localizações - ("co-

loque na"). 

4. Palavras gerais ~~açã~ 

a) Relacionadas a objetos - (dá, pega, acha, mostra, 

liga) 

b) Não relacionadas a objetos (dança, pula) 

5. Asserções (sim, quer) 

6. Inibidores de ação (não, chega, pára) 

C. MODIFICADORES 

palavras que se referem a propriedades ou qualidades de 

coisas ou eventos. 
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QUADRO VIII 

(continuação) 

r-------.--------------------------------------, 

1. Atributos (grande, bonito, vermelho) 

2. Estados (acabou, quente, sujo) 

3. Locativos (dentro, fora) 

4. Possessivos (meu, minha) 

2. Nível de Desenvolvimento de Produção de Fala 

Para avaliar o nível de desenvolvimento no processo de 

aquisição de linguagem, tanto em compreensao como em produção, 

foi elaborado critério de classificação, baseado na literatura 

da área, em especial o trabalho de Benedict (1976) e Lennenberg 

(1967) . 

Cabe esclarecer que, embora os 
~ . 

n~ve~s em produção e 

compreensao sejam apresentados em paralelo, sua aquisiçao nao e 

simultânea, processando-se o desenvolvimento de compreensao an-

teriormente ao de produção. Os níveis descritos englobam um p~ 

ríodo mais amplo do que o acompanhado neste estudo, . -J a que os 

últimos níveis (4,5) em Produção só são atingidos com idades a-

proximadas de 3,4 anos (segundo Lennenberg, 1967). Este autor, 

descreve ainda quatro estágios anteriores ao estágio pré-produ-

ção considerado na descrição aqui desenvolvida. 
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QUADRO IX 

NfvEIS DE DESENVOLVIMENTO DE 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO DE LINGUAGEM 

~~ M P R E E ~~-J [_~ R O D U ç Ã O J 
Estágios Pré-Compreensão 

O. A criança nao atende nem 

responde a fala consisten-

temente. Jogos ritualiza--

dos entre a mãe e a crian-

ça 

~-----------------------------------~ 

1. A criança começa a respon

der a fala, mas limitada a 

"imput" linguístico altamen 

te estereotipado (jogos ri 

tualizados, resposta a seu 

nome) 

Estágios de Compreensão 

2. Nível inicial de compreen-

sao. A criança é consis--

tentemente capaz de respo~ 

der a uma (e somente uma) 

unidade numa determinada e 

missão. Criança tende a fo 

calizar ou em palavras de 

açao ou em substantivos e 

responder mais frequente-

mente a esta classe 

Estágios Pré-Produção 

O. A cr1ança balbucia mas nao 

fala palavras em contexto 

significativo. Aparecem vo 

calizações repetidas ou 

continuadas (mamama, baaá) 

1. Vocalizações que soam como 

palavras, início da imita

çao ma1S sistemática de 

sons e palavras; apareci--

mento e uso esporádico 

algumas palavras 

Estágios de Produção 

2. Fase da palavra-frase 

holofrástica. Emissão 

de 

ou 

de 

palavras isoladas, especi

almente substantivos e pa-

lavras de ação, usadas de 

forma sistemática e signi

ficativa. Vocabulário en

tre 3 e 50 palavras. 
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QUADRO IX 

(continuação) 

3. Resposta da criança a duas 

unidades semânticas numa 

determinada emissão. Come-

ço de associação de pala-

vras, embora cada urna seja 

processada individualmente 

Aumento do vocabulário de 
-compreensao, incluindo mo-

dificadores. 

4. Aumento mais rápido, do nu 

mero de palavras compreen

didas. A criança é capaz 

de responder a tres unida

des semânticas numa em1S--

sao e começa a aprender os 

papéis semânticos de pala

vras isoladas. Compreensão 

de possessivos e recipien

tes. 
~--------------.--------------------.------

5. A criança e capaz de com-

preender relações entre pa 

1 a v r a s em e m i s s õ e s c o m ma i s 

de três unidades semânti-

caso O vocabulário compre

endido parece incluir qua

se tudo que faz parte do 

ambiente próximo da crian-

ça. 

3. Produção espontânea de e-

missões com duas palavras. 

Aumento do vocabulário de 

p r o d u ç ã o (ma i s de 50 i te n s ) , 

produção de palavras de 

tras categorias, além 

ou 

de 

substantivos e palavras de 

ação. Aumento de comporta

mento comunicativo e inte

resse em linguagem. 

4. Aumento mais rápido de vo

cabulário, ausência de ba! 

búcio. Produção de emis-

sões de pelo menos três 

palavras. Sentenças e fra

ses faladas apresentam ca

racterísticas da gramática 

infantil, não sao imita 

ções dos adultos. 

5. Vocabulário de até 1000 p~ 

lavras,80% das quais -sao 

inteligíveis mesmo para e~ 

tranhos. Produção de emis

sões de mais de três pala-

vras, cuja complexidade -e 

quase a mesma da linguagem 

adulta (embora possam apresen

t a r caracterís ticas próprias) . 
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QUADRO IX 

(continuação) 

c O M P R E E N SÃO ~I '-_~ __ P_R_O __ D_U_Ç_Ã_O 

6. A linguagem falada está bem 

e s t a bel e c i da, os d e s v i o s da 

6. Compreensão sistemática da 

fala, mesmo em senteças com 

plexas. norma adulta parecem ser 

mais em estilo do que na 

gramática. 

Compreensão 

1. Vocabulário 

O acompanhamento do desenvolvimento da compreensao foi 

-realizado através do levantamento das palavras e expressoes com 

preendidas pela criança, feito de três formas: 

a) Registro pelos pais 

Anotações pelos pais, de novas aquisiçoes feitas p~ 

la criança 41 . 

b) Registro de comportamento da criança 

Feito pela observação do comportamento da criança 

(41) Havia sido desenvolvido para tal fim um diário padronizado 
que nao se mostrou prático para uso dos pais que preferiam 
fazer suas anotações livremente. A família do sujeito 1 
as realizou mais do que a do sujeito 2. 
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em interação com os adultos da família. 

c) Avaliação de compreensão pelo experimentador 

Em casos de duvidas, foram feitas avaliações periõ-

dicas -de compreensao pelo experimentador que apre-

sentava o estímulo verbal e registrava a resposta 

da criança. 

Em todas as formas de acompanhamento, o critério para 

que uma palavra ou expressão fosse considerada compreendida foi 

o seguinte. 

- a criança devia mostrar uma resposta clara, imediata e corre-

ta a sua emissão. Exemplos de tipos de respostas observadas 

e aceitas são: 

. para "palavras de objeto" - apanhar e mostrar um ob-

j e to; dirigir o olhar na direção do objeto 

. para "palavras de ação" - realizar a ação indicada. 

- a resposta devia ocorrer em situações em que a informação nao 

linguística disponível não fosse estímulo suficiente para a 

resposta. 

Da mesma forma que para produção, além da enumeraçao 

das palavras compreendidas e do levantamento quantitativo em 

diferentes momentos do acompanhamento, as palavras compreendi 

das foram classificadas pelo critério descrito no Quadro VIII 

(p. 126) . 
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2. Nível de desenvolvimento de compreensao de linguage. 

Para avaliar este aspecto foram utilizados os cri te-

r10s já descritos para Produção no item Compreensão, Quadro IX 

(p. 130). 

2.4 - PROCEDIMENTO 

Paralelamente ao estudo preliminar para determinação 

da idade limite inferior da faixa etária a ser estudada e dos 

contatos iniciais para seleção de sujeitos,foram realizados e~ 

tudos para desenvolvimento dos diversos criterios de classifi 

caça0 descritos e foi acompanhada a aplicação da Prova de Ca-

sati e Lezine numa amostra brasileira. Foi selecionada entao 

urna psicóloga, aluna de curso de Mestrado em Psicologia, que 

recebeu treinamento em todas as etapas do processo de acompa-

nhamento e nos diferentes instrumentos utilizados. 

Iniciou-se o trabalho com o acompanhamento de um dos 

sujeitos (GILBERTO) e depois de alguns meses foi deflagrado o 

estudo da segunda criança (THIAGO). Para ambos, foi feito um 

contato inicial com os pais para explicação geral da pesquisa, 

que foi apresentada corno um "estudo de corno os bebês se desen 

volvem, . - . " em 1nteraçao com seus pa1s Com a aquiescência da 

familia em participar, foi realizada urna segunda entrevista p~ 

ra discussão dos procedimentos de coleta de dados e obtenção 

de dados gerais sobre a criança e a família. Urna terceira vi 

sita foi feita para a primeira administração da Prova de Casa 

ti e Lezine, após o que foram iniciadas as observações. 
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Cada criança foi observada em sua casa, em horários V! 

riados, quando se mostrasse alerta e disposta, uma ou duas ve-

zes por semana, num intervalo máximo de seis dias entre as ses-

sões, de acordo com a disponibilidade da família. As observa-

ções foram feitas pela autora (no caso do primeiro sujeito) ou 

psicóloga treinada sob supervisão (no caso do segundo) e tinham 

a duração de 60 minutos, a não ser quando necessidades da crian 

ça ou da família determinassem sua interrupção antes deste tem-

po. 

Foram realizadas 68 -sessoes de observação com o 

to 1 e 75 sessões com o sujeito 2. Procurou-se, dentro da con-

veniência da família, realizá-las numa variedade de horários p~ 

ra garantir a possibilidade de acompanhar diferentes momentos 

da rotina diária da criança, como pode ser visto a seguir. 

QUADRO X 

DISTRIBUIÇÃO DAS SESSÕES REALIZADAS DE ACORDO COM O HORÁRIO 

I ~osIEJUJEITO 1 ~~ 
PER rODO L __ J ~J 
I Até 12hs J ~_J 61 91 

l2hs 
36 13 49 Ate 

... 
as 
l8hs 

Depois de l8hs 02 01 03 
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o observador procurou manter, dentro do possível, uma 

postura neutra e não estimular a interação com o bebê ou com os 

• • - 42 adultos da famllia durante o perlodo da observaçao 

Nas visitas realizadas, quando conveniente, antes do 

período de observação, eram discutidas com a mae ou pai suas a-

notaçoes. A avaliação cognitiva era feita ao final de -sessoes 

de observação ou em dias separados, de acordo com o estado da 

crlança, numa periodicidade mensal (aproximadamente). Esta ava-

liação era retomada, em cada aplicação, no último item em que 

a criança havia sido bem sucedida, no caso das séries 2, 3, 4 e 

6 . Nas demais a situação era reapresentada, registrando-se a 

conduta da criança. 

2.5 - AN~lISE DOS DADOS 

Pretendeu-se tentar acompanhar um processo triplo: a 

evolução das aquisições em compreensão de linguagem, sua gra-

dual coordenação com os processos de produção e a relação des-

sas aquisições com as aquisições cognitivas observadas. 

Os passos da análise incluiram: 

- transcrição e análise inicial dos dados de cada ses-

-sao; com identificação de inr.tâncias de compreensão 

e produção; 

(42) As características da situação familiar de THIAGO, fizeram 
com que houvesse maior participação do observador. Vide 
ainda discussão sobre variáveis intervenientes ã pág.118. 
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classificação das enunciações produzidas ou dos itens 

co~preendidos em categorias de acordo com os quadros 

VIII e IX. 

classificação das condutas em cada sessão de observa 

ção de acordo com o estágio do período - . sensorlo-mo-

tor; 

- acompanhamento do processo de coordenação na aprendi 

zagem de cada palavra, desde o indício em que e com-

preendida, às primeiras tentativas de enunciação,até 

seu uso consistente; 

- comparaçao dos léxicos de compreensão e prod ução em 

diferentes momentos (N = 10; N = 50, ... ) em termos 

dos tipos de palavras ("palavras de ação", "palavras 

d e o b j e to", mo d i f i c a d o r e s . . . ) 

identificação das aquisiçoes fundamentais no proces-

so de desenvolvimento cognitivo e sua relação com as 

aquisiçoes em linguagem, especialmente em compreen-

-sao. Isso inclui a tentativa de identificação das 

aquisições necessárias e suficientes para as etapas 

-iniciais da compreensao de linguagem e o contraste 

com o nível de desenvolvimento presente 
• 4' • 

ao lnlClO 

da produção. 
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3 - ESTUDO TRANSVERSAL 

3. 1 - Suj e i tos 

Foi acompanhada urna amostra de 43 sujeitos, de ambos 

os sexos e idades distribuidas na faixa etária de 8 a 18 me 

d d · 4' • -. -. 43 ses, entro de 01S n1ve1S SOC10-econom1COS . 

N!VEL 
S6CIO
ECONÔMICO 

Mt:DIO 

INFERIOR 

o quadro a seguir ilustra esta distribuição: 

QUADRO XI 

AMOSTRA DO ESTUDO TRANSVERSAL 

IDADES 

8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m 15m 16m 17m 18m 

2 3 1 1 3 4 2 2 2 2 2 

2 22132 1 2 1 1 2 

Embora tenha sido ma1S difícil a obtenção da amostra 

planejada no grupo de nível sócio-econômico menos favorecido, 

foi possível observar sujeitos de ambos os grupos,da forma pr~ 

vista. 

(43) O critério de determinação dos níveis não foi extremamente 
rigoroso. Baseou-se na profissão e nível de educação dos 
pais, complementados, sempre que possível, por informações 
sobre as condições de habitação da família. 
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A seleção dos sujeitos abedeceu aos seguintes crité-

rios: 

- crianças nascidas de parto normal ou cesariana. po-

rem sem complicações médicas graves; 

-- que nao apresentam atraso no desenvolvimento ou pr~ 

blemas graves de saúde em geral (incluindo qualquer 

tipo de comprometimento neurológico. sensorial ou 

motor); 

filhos de pais cuja lingua nativa e único sendo fa-

lada em casa seja o portugues; 

- vivendo com ambos os pais. sendo a família legalme~ 

te constituída ou não. 

3.2 - Variáveis 

Neste estudo as variáveis sao as mesmas do estudo lon 

gitudinal (vide item 2.2, pág.117). 

3.3 - Instrumentos 

3.3.1 - Desenvolvimento Cognitivo 

- Geral 

Para avaliação do nível geral de desenvolvimento 

cognitivo foi utilizada apenas a Escala de Casati e Le 
zine (1968), já discutida anteriormente (vide sub-item 

1. item Desenvolvimento Cognitivo - Geral). 
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- Noção de Permanência de Objeto 

Este aspecto foi analisado separadamente, atraves da 

observação do desempenho da criança na série "Busca do Objeto 

Desaparecido", que faz parte do instrumento acima citado, da 

mesma forma que no Estudo Longitudinal. 

3.3.2 - Desenvolvimento de Linguagem 

- Produção 

o acompanhamento deste aspecto foi feito pelo levanta-

mento das expressões emitidas pelas crianças a partir de infor 

mações da mãe, verificadas em posterior testagem. 

1. Vocabulário 

(a) Lista de Palavras. 

Desenvolvida para ser utilizada na ocasião de entrevista 

com a mãe (ou outro responsável que tenha contato inten

so com a criança) para o levantamento inicial das possí

veis palavras produzidas e compreendidas pela criança, 

com a finalidade de permitir a elaboração de uma testa-

gem individualizada de linguagem (vide Anexo 4 

exemplar). 

(b) Testagem individualizada 

para um 

A partir das indicações da Lista de Palavras preenchida 

junto com a mãe, a testagem consistiu em apresentar a 



criança objetos e situações de modo a e1icitar seu 

portamento verbal. 

(c) Critérios de Classificação 

141. 

com-

Do mesmo modo que no estudo longitudinal, o vocabulário 

levantado foi classificado de acordo com os critérios a

presentados no Quadro VIII (pág. 126). 

2. Nível de desenvolvimento 

Também foram utilizados os critérios estabelecidos e 

descritos no Quadro IX (pág. 130) para determinar o nível de 

desenvolvimento de produção de linguagem nas crianças da a

mostra. 

- Compreensão 

A avaliação do desenvolvimento em compreensão de lin-

guagem utilizou o mesmo instrumental já descrito no estudo lon

gitudinal e discutido novamente no item Produção. 

3.4 - Procedimento 

As crianças da amostra foram selecionadas a partir da 

indicação de pediatras, creches, pessoas familiarizadas com a 

pesquisa, atendendo aos critérios propostos. 

Após os contatos iniciais eram realizadas entrevistas 

individuais com a mãe e/ou os pais para colher dados básicos so 
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bre a criança onde lhe{s) era pedido que assinalasse{m), na lis 

ta apropriada, as palavras que a criança já compreendia e emi-

tia. Uma segunda visita era marcada e nesta eram administradas 

as provas cognitivas e de linguagem (produção e compreensão). 

Nesta ocasião, além do experimentador estava presente um obser

vador. 

As crianças foram observadas em suas casas ou em cre

ches em que passavam parte do dia, pela pesquisadora ou por ps~ 

cóloga especialmente treinada. 

3.5 - Análise dos Dados 

Os dados levantados em relação ao desenvolvimento cog

nitivo e de linguagem foram analisados buscando verificar a re

lação entre as aquisições nos dois domínios, privilegiando-se 

no segundo o processo de compreensao. Além disso, foram compa-

radas as aquisições em produção e em compreensão. 

A análise acompanhou, em linhas gerais, os seguintes 

passos: 

1) Análise dos resultados das provas cognitivas 

(a) Determinação do Estágio do Período Sensório-Motor, se

gundo resultado na Escala de Casati e Lezine. 

(b) Determinação do nível de desenvolvimento na noçao de 

permanência de objeto. 

2) Levantamento, com base nas avaliações de linguagem, de: 

(a) Vocabulário de produção (N e Conteúdo) 
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(b) Vocabulário de -compreensao (N e Conteúdo) 

(c) Nível de desenvolvimento de produção e compreensão. 

3) Comparação entre o tamanho de vocabulário de compreensão e 

produção. 

4) Comparação entre o conteúdo do vocabulário nas duas categ~ 

rlas. 

5) Análise da relação entre nível de desenvolvimento cognitivo 

em geral (estágio do período sensório-motor) e desenvolvi--

mento da produção e compreensão de linguagem. 

6) Análise da relação entre o nível de desenvolvimento na no-

çao de permanência de objeto e o desenvolvimento da produ-

çao e compreensao de linguagem. 

7) Identificação, no conjunto dos dados, do nível mínimo de de 

senvolvimento cognitivo em que se evidenciou a presença de 

compreensão de input linguístico. 

5 - LIMITAÇOES DESTE ESTUDO 

Considera-se este estudo uma tentativa de contribuir p! 

ra clarificação de alguns aspectos da relação linguagem-cognição. 

o tema é complexo e mesmo o exame de uma parte circunscrita do 

mesmo traz serias dificuldades teóricas e metodológicas. Foi ten 

tado superar algumas delas, mas, dentre as limitações identificá 

veis deste estudo, podem estar, entre outras: 

- a dificuldade em se identificar, sem erro, instâncias 
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-de compreensao, apesar dos cuidados em nao conside-

rar nenhum caso em que fosse nítida a presença de 

pistas contextuais, fossem gestuais ou de qualquer 

outra espécie. 

- a relativa subjetividade e possível artificial idade 

da classificação de condutas em níveis corresponden-

tes aos estágios do período sensório-motor, apesar 

dos critérios de verificação e do nível satisfatório 

de fidedignidade. 

- a influência da presença do observador corno variável 

interveniente no estudo longitudinal, atuando de for 

ma imprevisível. 

- o numero pequeno de sujeitos do estudo longitudinal. 

a possibilidade do modelo teórico para estudo do de-

senvolvimento cognitivo deixar de fazer justiça ã ca 

pacidade da criança na faixa etária estudada. 

Tem-se consciência ainda de que a classificação do vo-

cabulário em categorias semânticas pode ser problemática, corno 

já apontava Leopold em seu trabalho pioneiro e de que a discri-

minação de etapas no desenvolvimento de compreensão e produção 

é apenas uma aproximaçao, sujeita a maior especificação em estu 

dos posteriores. 



R E SUL T A DOS 

We ~hall not eea~e n~om explo~ing 

And the end on ali ou~ explo~ing 

Will be to a~~ive whe~e we ~ta~ted 

And know the plaee nO~ the ni~~t time 

T. S. Etiot 
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1 - ESCLARECIMENTOS 

Os dados obtidos nos dois estudos foram organizados e 

tratados em diferentes níveis. 

crição e análise das 144 horas 

Estes ~nvolveram desde a trans

de observação dos sujeitos lon-

gitudinais e o exame das avaliações cognitivas e de linguagem 

dos sujeitos do estudo transversal, atia verificação das clas 

sificações feitas e testagem de sua fidedignidade. Procurou-se, 

em geral, organizar e sistematizar, de forma a mais objetiva po~ 

sível, o volume considerável de informações, visando atingir os 

objetivos 

balho. 

geral e específicos e testar as hipóteses deste tra-

Tem-se a consciência, entretanto, da impossibilidadede 

capturar toda a riqueza desta etapa do processo inicial em que 

uma criança começa a responder e usar a linguagem. O que e a-

presentado neste capítulo é, portanto, um recorte deste r1co 

processo. Tomou-se a criança como seu centro para examinar os 

pontos de contato do fluxo de desenvolvimento cognitivo e da 

linguagem. Outros aspectos, como a análise do discurso do adul

to e sua relação com o desenvolvimento da criança serão objeto 

de futuros trabalhos, já em fase de elaboração. 

Segue-se a apresentaçao dos resultados tanto do estu

do longitudinal como transversal, agrupados quanto a dois tópi

cos principais: o desenvolvimento inicial da compreensao de 

linguagem em relação a produção e a relação entre desenvolvime~ 

to inicial de linguagem e desenvolvimento cognitivo em geral. 
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2 - DESENVOLVIMENTO INICIAL DE LI"~AGEM 

2.1 - A possibilidade de compreensao e. etapas iniciais do de-

senvolvi.ento 

Foi verificado que os sujeitos, tanto do estudo longitudi 

nal como transversal, começam a responder significativamente -a 

linguagem em etapas iniciais do seu desenvolvimento. 

Tal como discutido no capítulo anterior,o critério para 

se considerar uma resposta como indicando compreensão é a ausên 

cia de pistas contextuais evidentes. Naturalmente, considera-

se que linguagem existe dentro do contexto, mas e importante ten 

tar detectar os momentos em que a palavra falada, ma1S que os 

movimentos corpora1S e a organização do ambiente, seja a defla-

gradora da resposta. Isto nao elimina, entretanto, outros si-

nais que possam ter acompanhado a mensagem em cada instância,c~ 

mo mudanças sutis de entonação, movimentos oculares rápidos ou 

outros, impossiveis de detectar num estudo nao realizado em la-

boratório. 

Observou-se que Gilberto (Sujeito LI) desde 9 meses e 

Thiago (Sujeito L
2
), desde 8 meses, já respondiam significativ~ 

mente a poucas palavras: a seus próprios nomes e, respectiva-

mente, a "vem cá" e "au-au" e 

Por exemplo, já na sessao 1
44 

de observação de Thiago, 

estando a criança junto com a mae brincando na sala de casa, 

ela diz a certo momento: - "Chama o au-au". Thiago afasta-se 

da mãe e dirige-se ao quintal (deslocando-se no "andador"),olhan 

(44) Obs. 1 - Sujeito L 2 , p. 2. 
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do na direção onde está o cachorro de uma vizinha • 

Gilberto, .- - 45 -tambem na primeira sessao de observaçao,e! 

tando sentado perto da observadora e a alguma distância do pal, 

batendo com objeto no chão, vira-se e olha para êle quando este 

diz: Gilberto~, enquanto mexe no botão de um aparelho. Ob-

serva-se nas sessões seguintes que esta palavra sempre faz com 

que a criança olhe para o interlocutor, se virando ou mudando 

de direção em seu deslocamento. 

Esta primeira etapa, ainda considerada neste estudo c~ 

mo "pré-compreensão", porque o "input" lingUístico a que a crl-

ança responde é ainda restrito, ê seguida, menos de um mes de-

pois, de um estágio em que esta possibilidade de resposta a lin 

guagem se sedimenta e começa a se generalizar. 

Próximo à época de completar 10 meses, Gilberto já res 

pondia a oito palavras diferentes e Thiago, com pouco menos de 

9 meses, apresentava um vocabulário de compreensão de sete pal~ 

vras diferentes. 

Também nos sujeitos do estudo transversal foram obser-

vados esses dois níveis de resposta ã linguagem, aproximadamen-

te na mesma faixa de idade. Desde 8 meses (sujeitos T06, TIO, 

T16 e Tl7) há dados sobre a possibilidade de uma compreensão pri:. 

mitiva. Neste caso, as respostas das mães sugerindo que estas 

crianças já respondiam a algumas palavras foram confirmadas pe-

la avaliação das mesmas. Devido ã metodologia do estudo trans-

versal, diversa da do longitudinal, foi possível verificar a 

(45) O b s .: 1 - S u j e i t o LI - pá g. 7 
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presença ~ -de compreensao, mesmo que primitiva, nao somente na 

relação com adultos mais significativos para a criança e com os 

quais tem um vInculo afetivo. Isto sugere que a criança real--

mente está começando a responder a um sistema de signos arbi-

trários da comunidade, ou seja, ã linguagem e não apenas a um 

conjunto idiosincrático de pistas de comunicação estabelecidoen 

tre ela e a mae, por exemplo (que inegavelmente existe e cuja 

importância não se nega). 

Nesta faixa etária a gama de palavras compreendidas 

nao é ampla, mas um aspecto é comum: o reconhecimento do pró-

prio nome. Na amostra estudada, incluindo o estudo longitudi-

nal, desde esta idade observa-se que as crianças começam a com-

preender que têm um nome, uma palavra pela qual são chamadas. 

As respostas são sistemáticas. Ao ouvir seu nome no meio do 

discurso do adulto a criança pára o que está fazendo, olha, ne-

cessitando para isso virar-se ou não, sorri, joga-se no , colo, 

e t c • . • De alguma forma indica que sabe que é com ela que se es 

tá falando. 

Por exemplo, o sujeito Tl0 46 , vira-se e olha para o ob 

servadora, que viu poucas vezes, quando ouve esta chamar seu no 

me: Gláucia! 

Crianças pouco mais velhas (9 meses) - T
18 

e T29 - apr~ 

sentavam o mesmo nível de desenvolvimento de compreensão que 03 

sujeitos do estudo longitudinal um mês após o início das obser 

(46) O código indica que a criança tem o número 10 e é da amos
tra do estudo transversal. Os códigos LI e L2 que apare
cem anteriormente referem-se, como é fácil perceber, aos 
dois sujeitos do estudo longitudinal. 
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-vaçoes. Sua resposta a linguagem era mais sistemática, o voca-

bulãrio um pouco maior e também se mostravam capazes de atender 

e reagir ã observadora e nao apenas a adultos significativos do 

seu meio familiar. Uma das crianças de 9 meses (T30) mostrou 

ainda um desenvolvimento posterior. Era capaz de responder não 

apenas a palavras como todos os outros bebês observados desta 

idade e já citados anteriormente, mas a combinações de duas uni 

dades .... . 47 
semantlcas . 

Esta criança, Amanda, com 9 meses já responde demons-

trando compreender a 18 palavras 48 e a combinações de duas de-

las. Por exemplo, brincando com a criança para observar seu de 

senvolvimento de linguagem a partir do que foi indicado pela 

-mae, a observadora diz: - "Beija mamãe". Amanda olha, demora 

um pouco e depois que as palavras são repetidas o faz. A confir 

~ 

maçao de que está respondendo a "beija" e "mamãe" e não a um 

bloco indissociado a que foi de certa forma "condicionada" é da 

da em outro momento da brincadeira: Ao ouvir - "Beija a bone-

ca" ela o faz. Distingue também esta expressão de: "Pega a bo 

neca" • 

Pode-se concluir, entao, que na amostra estudada foi 

observado um início de resposta a linguagem, primeiramente a um 

tipo de input lingUístico mais restrito, desde em torno de 8 

meses e, mais sistemática e generalizada a partir de 9 meses. 

(47) O que, de acordo com a classificação desenvolvida explora
toriamente para este estudo e apresentada no Quadro IX,cor 
responderia ao nível 3 de compreensão. -

(48) Vocabulário de Compreensão de Amanda nesta ocasião: Amanda, 
mamãe, vovô, nené., Binho, Tatiana, Tininho, gatinho,bola, 
boneca, mamadeira, rua, lua, dá, beija, tchau, pega, bate 
palma. 
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Nesta ocasião, as crianças em geral estao em fases anteriores 

do desenvolvimento da produção de linguagem. A defasagem entre 

os dois processos será discutida nos itens seguintes de~te ca-

pítulo. 

2.2 - Aquisição de vocabulário: defasagem quantitativa entre pr~ 

dução e compreensão 

Gilberto (L
1

) e Thiago (L
2

) desenvolveram um vocabulário 

de palavras produzidas (emitidas ou faladas) e compreendidas du 

rante o período de observação. A comparação dos dois tipos de 

vocabulário evidencia a defasagem, a nível quantitativo, no de-

senvo1vimento de compreensio e ·produção de linguagem. Para am-

bos os sujeitos ê maior o número de palavras compreendidas do 

que o de palavras produzidas aos 18 meses, como pode ser verifi 

cado no quadro abaixo. 

QUADRO XII 

Estudo longitudinal, vocabulário compreendido e produzido 

§ ----J GILBERTO 
(Sujeito L

1
) 

Th i a go 
(Sujeito L

2
) ] 

TIPO DE PROCESSO ~ 

[COMPREENSÃ~ ~RODUÇÃO ] 

46 22 

76 33 
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o número de palavras faladas com esta idade não é mui-

to diferente nas duas crianças, mas o vocabulário de palavras 

compreendidas é maior em Thiago do que em Gilberto. Um fator 

que pode ter contribui do para esta diferença, alem de possíveis 

características individuais, é o fato desta criança ser cuidada 

-sempre pela mae ou pelo pai, principalmente por aquela. No ca-

so de Gilberto, a mãe comunicava-se muito de forma verbal com a 

criança, mas esta passava o dia principalmente com a empregada, 

o tio ou o pa1. Os dois primeiros, embora afetuosos com a cri-

ança, não falavam muito com ela. 

A defasagem entre os dois vocabulários não e caracte--

rística somente da idade ao final do período de observação (18 

meses), mas manteve-se durante os dez meses em que foi feito o 

acompanhamento. Os dois gráficos a segu1r (Figuras 1 e 2) per-

mitem a visualização deste processo de aquisição de vocabulário 

nos dois sujeitos. 



FIG. I 

~~senvolvimento do Vocabulirlo de Compreensão e Produção 

(Sujeito LI) 

'l44\1S4" _____ .~ 

~DMf'~6 •• " ____ _ 

.. " ." o'" ~ - ~ ~.. ., 

.
.. ,." ,~~.-

.1 ...... .. .. " ,~'" .... /. ---... , .:.--~/--_._----- . 

l ~:---~ . 
"., . ~_.-. _ .. -. _ .. - . .!'._. _. _ .. _. _ .. _._._._._._ .. __ .... - .. -.-.:._-

-_.--'-'- . " ... -" __ .. _ .. -.-... ----- • ,. .." OI ,~.-.------'-.--.------_ .. _--... -,-' 

... 

I ... (,(~ tt "C 'h" to""$(' ., "e:Sl~ ta.ruc' .I"'~í~i 46f ""fi • t--f'"t":i .te: .. ~'.), . .) "".«' ""eie.; 
",,,,,,,O 

IO"D~ C"1€St!') 

~ 

\J1 
~ 



· : 
• • · • · '. • ] ,~ 

~ .. 
1 • 
I i 

~ 

o 
1111 

U" 
::l 

"O 
o ,... 

p.. 

Q) 

o 
1111 

CIl 
t:: 
Q) 

Q) ,... 
o. 

= o 
u -N 
Q) ,...J 

NI "O 

o o 

~I 
.,-1 ~ ,... .,-1 

1111 Q) 

...-l 'ro, 

::l ::l 
,.o U) 

111 '-' 
tJ 
o 

:> 

o 
"O 

o 
~ 

t:: 
Q) 

= .,-1 

:> 
...-l 
o 
:> 
t:: 
Q) 

CIl 
Q) 

~ 

j, 
'; . 
,~ 

\:; . . -I; 
~ 
• 
~ 

L~ 
'.\~ 

\~ 
~1; 

\; 
h 

t 
! 

\~ 
~ · · · 1: 
-~ 
\! 
\ • t · · 
• .... · · I 

i 
! 
: 
.'" ,: .. . 

-v 
f 

'" .. 
i 
e 

.. .. .. • 
:: 

: 

... 
":: 
oi • 

154. 



155 . 

No estudo transversal esta defasagem quantitativa 
... 
e 

confirmada para todos os sujeitos e em todas as faixas etárias, 

tal como fica evidente pelo exame do quadro abaixo. 

QUADRO XIII 

Quantidade de palavras compreendidas e produzidas 

- Amostra do Estudo Transversal -

EJ I SUJEITO I COMPREENSÃO I PRODUÇÃ~ 

8 MESES 

r-'----

9 MESES 

10MESES 

L-______ _ 

06 
10 
16 
17 

18 
19 
29 
30 
34 

24 
41 
43 

4 
4 
5 
3 

---'----, 

6 
4 
7 

18 
8 

3 
11 
15 

1 
1 
1 
1 
2 

E:J[IJ~J[~ 
01 1 
02 35 3 

12ME SES 12 9 
21 3 
22 10 
39 16 



~ R COMPREENSÃO II PRODUÇÃj 

13 MESES 

14 MESES 

15 MESES 

16 MESES 

17 ME SE S 

18 MESES 

05 
08 
11 
14 
28 
40 

23 
27 
32 

04 
13 
20 
36 

03 
09 
37 

15 
26 
35 

25 
31 
33 
38 

14 
11 
13 
12 
22 
20 

29 
23 
30 

44 
29 
20 
1 7 

1 
3 
4 
3 
7 
3 

13 
7 
7 

5 
8 
3 
2 

nlr-
29 
40 
47 

42 
19 
46 
31 

7 
9 

29 

14 

22 
1 

156. 
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2.3 - Produção e Compreensão: 

de vocabulário 

defasagem no ritmo de aquisição 

A defasagem entre aquisição de linguagem em termos de 

... compreensão e produção não se verifica apenas quanto ao numero 

de p a I a v r a s a que as c r i a n ç a s respondem ou que falam. Pelos re-

sultados obtidos no estudo longitudinal pode-se verificar que o 

desenvolvimento dos dois aspectos não se dá no mesmo ritmo, pe-

10 menos no início. As crianças não só desenvolveram um maior 

vocabulário de compreensão como aprendiam novas palavras mais 

rapidamente em compreensão do que em produção. 

Foi calculado o tempo médio gasto para a aquisição de 

uma palavra para os dois sujeitos, no vocabulário de compreen-

são e de produção. ~ importante assinalar que esta não é consi 

derada uma medida do tempo médio real para a aprendizagem de 

uma palavra nesse período, mas, sim, o que foi possível me di r, 

a manifestação mais explícita desta aquisição. Os resulta-

dos e as conclusões decorrentes estao limitados aos dados de de 

sempenho e não de competência. 

QUADRO XIV 

Tempo (dias) para aquisição dos vocabulários de 

Compreensão e Produção (Sujeitos LI e L 2 ) 

i VOCABULA~\:J G G G B 
I - 1 ~8119s1 r-=-l ~ 

COMPREENSAO ~ ~ L:.~ ~ 

IPROD~~---J ~~ ig I ;~~JI J[J[J 



QUADRO XV 

Tempo médio (dias) de manifestação de aquisição de 

novas palavras em Compreensão e Produção 

I VOCABULÁRIO J I SUJEITO I EJ 111 a 2~ 121 a 3~ 131 a 40 I B I TOTAL,I 

_ ~ ~ ~~-,6---~-6----6~----~l ~ 

COMPREENSAO I C-.:.J I J,-' ~ 

E 2J 14,4 

PRODUÇÃO 
EJ I 21,5 

EJL 

1,9 3,4 

4,4 

3,5 4,0 EJ 
B 

8,2 4,2 ~ B 

.... 
I.n 
00 
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o fndice (tempo media) e obtido dividindo-se o 
~ 

numero 

de dias pelo 
.. 

numero de palavras. Foram feitos cálculos do tem-

po media par palavra para a aprendizagem das 10 primeiras pala-

d ll_a 
vras, a ã 20~, da 2l~ ã 30~, da 3l! ã 40!, da 4l! ã 50! e 

do vocabulário total. 

Examinando-se os dados obtidos e apresentados no Qua-

dro XIV, verifica-se que e mais rápido o processo de aquisição 

do vocabulário de compreensão para as duas crianças, especial--

mente em seus estágios iniciais. Da primeira até a decima pal~ 

vra, a compreensão de cada palavra nova demorou em media 4 dias 

para aparecer de forma manifesta. Há ligeiras flutuações nas 

etapas seguintes, mas o tempo medio fica entre 2 e 6 dias, sen-

do este o valor para o vocabulário total. 

Para emitir uma palavra nova foi prec~so mais tempo em 

geral e na etapa de aprendizagem das dez primeiras palavras: 21 

dias em media para o Sujeito Ll e 15 para o Sujeito L
2

. 

2.4 - Produção e Compreensão: 

senvolvimento alcançados 

defasagem entre os nlveis de de-

A defasagem observada no tamanho do vocabulário e no 

ritmo de sua aquisição em compreensão e produção e verificada 

ainda nos níveis de desenvolvimento alcançados nos dois aspec-

tos, segundo os critérios estabelecidos. 

A Fig. 3 e o Quadro XVI a seguir permitem uma visão g~ 

ral dos resultados de acompanhamento qualitativo em termos de 

desenvolvimento progressivamente alcançado por Gilberto e Thiago. 
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QUADRO XVI 

Idade do início das diferentes etapas de desenvolvimento de 

Compreensão e Produção - Sujeitos L
1 

e L
2 

Pode-se verificar que, ã parte diferenças individuais 

entre os dois sujeitos quanto a idade de início dos diferentes 

estágios, de menos importância para os objetivos deste estudo, 

ambos os sujeitos atingiram níveis mais avançados no desenvolvi 

mento de compreensão em relação a produção. 

Thiago e Gilberto, apesar de diferenças no tamanho do 

vocabulário, apresentavam com 18 meses um desenvolvimento conS1 

deráve1 -em compreensao, no estágio denominado de nível 4 neste 

estudo. Isto significa que, nesta idade,mostravam sinais de p~ 

der compreender emissões verbais mais complexas, em que três u-

nidades semânticas estavam envolvidas. 
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Por exemplo, Thiago, na -sessao 69
49 .. 
, esta com quase 17 

meses de idade (1;04;20) e brinca perto da -mae. Ela fala: 

"Apanha lã prã aq ue 1e carrinho}' • A criança respon-

de falando "Aqui" e apanhando o carrinho do chão e entregan-

do-o ã mãe. 

Pouco tempo mais tarde (1; 5; O 1), na -sessao 

do a mãe lhe diz - "Vai lá dá a pasta a Fafá vai", Thiago 

pega uma pasta que se encontra próxima e a entrega ã pessoa ln 

dicada (observadora). 

Em Produção nao atinge o mesmo nível de desenvolvimen 

to. Alem de apresentar um vocabulário menor, como já foi V1S-

to, so produz espontaneamente emissões com combinações de duas 

palavras (o que já conseguia desde 14 meses 1;2;12). são exem 

pIos do tipo de emissões que Thiago era capaz de produzir nesta 

etapa: " - " mae aqui , "mãe acabou", "aqui bibi", "mãe alá", "a 

qui o bicho", "aqui não", "olha lá auau", "b i b i a c h e i " , "dá 

.- Ii agua . 

Gilberto nao atinge o mesmo desenvolvimento que Thiago 

em produção. Com 18 meses encontra-se no estágio inicial de de 

senvolvimento deste aspecto, ou seja, na fase da palavra- frase 

ou holofrástica. Embora as use de forma sistemática e signifi-

cativa, fala apenas palavras isoladas, dentro de um vocabulário 

de 22 palavras. Em compreensão atinge um desenvolvimento post~ 

rior, como já foi apontado. são exemplos de expressões a que 

respondeu significativamente: "dá a bola prá titia", "dá a ca-

(49) Obs.: 69 - Sujeito L2 - p~g. 15 
(50) Obs.: 72 - Sujeito L2 - pago 8 
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.,. -" neta pra maaae , "põe na bolsa da tia" 

Tambem nos sujeitos do estudo transversal foi observa-

do que o desenvolvimento de compreensão é sistematicamente supe 
I _ 

rior ao desenvolvimento em produção. As crianças da amostra se 

distribuiram em apenas tres grupos de acordo com o estágio ati~ 

gido em produção. AI gumas (30%) estavam ainda no estágio em 

que se observa apenas o balbucio e a emissão de repetições de 

sílabas,que se aproximam do som de algumas palavras~mas não são 

usadas como tal. Outras (40%), embora consideradas numa etapa 

pré-produção, já começam a imitar sistematicamente algumas pal~ 

vras emitidas pelos adultos e usam esporadicamente em contex-

to significativo, emissões que soam como palavras. F i n a 1 me n te, 

um grupo (28%) estava na etapa em que começam a ser emitidas 

nao mal.s esporadicamente, palavras que podem ter um se~ 

tido frasal e o vocabulário de produção começa a se expandir. A 

penas uma criança apresentou desenvolvimento a nível de estágio 

3, produzindo combinação de palavras. 

Em compreensao foi possível verificar desempenhos alem 

do último estagio observado em produção. Algumas crianças eram 

capazes de compreender emissões complexas, com combinações de 

palavras em diferentes papeis semânticos e apresentavam vocabu-

lário entre 22 e 60 palavras (37% de crianças nos estágios 4 e 

5) • Outras já compreendiam expressões com combinações de duas 

palavras (30% no estágio 3). Um grupo estava no estágio em 

que se mostravam capazes de responder significativamente a pa-

lavras de seu vocabulario, mas nao a combinação delas. Es-

te grupo (12%) compreendia principalmente expressões como: "Ca-

dê a bola?", "Mamãe" , "Chupeta" , "mamá" . Ainda -nao respon-

diam a "joga a bola", por exemplo. Se essa expressão fosse fa-
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lada podiam reagir ã palavra "bola", "-
as vezes olhando para o 

objeto, às vezes estendendo a mao para ele se está ã vista, 
.. 
as 

vezes procurando-o com o olhar ou se movimentando até ,encontr! 

lo. Se acontecia reagirem efetivamente ã expressão jogando u-

ma bola que já tinham nas mãos, a avaliação permitia ver que 

não havia a compreensão das duas palavras. Ao se tentar uma 

combinação diferente, como "joga a chupeta" (ou outra pala-

vra qualquer que a criança houvesse demonstrado conhecer, re-

presentando um objeto presente), a resposta não era correta. 

o Quadro a seguir ilustra de forma bastante nítida as 

diferenças apontadas no desenvolvimento de produção e compreen-

são, nas crianças do estudo transversal. 

QUADRO XVII 

Distribuição dos sujeitos do estudo transversal 

por estágios de compreensão e produção 

(N = 43) 

PRODUÇÃO 

L_O_~ 1 7 1 3 1 

~ 5 9 3 

2 l 1 10 1 

3 .J 1 

4 ~ 
5 I 
6 ~ 
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Complementando os dados apresentados, seguem dois qua

dros que mostram como se distribuiram esses níveis de desenvol

vimento nos dois processos, em relação ã id~de cronológica. Res 

salte-se que não se tem intenção de estabelecer parâmetros em 

termos de idade cronológica para esses níveis de desenvolvimen

to e fazer generalizações para a população. Os dados colhidos 

nos permitem, entretanto, comparar os dois processos e apresen-

tar evidência que, a partir de uma determinada idade, e 
vel atingir certo estágio de desenvolvimento. 

possí-
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QUADRO XVIII 

Estudo transversal: Distribuição dos sujeitos 

por idade cronológica e níveis de compreensão 

4 

1 1 

o;~ 1 2 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

3 



QUADRO XIX 

Estudo transversal: Distribuição dos sujeitos 

por idade cronológica e níveis de produção 

IDADE 
I NíVEIS DE PRODUÇÃO] 

~~000~0G 
~4 
I 0;9 I 1 ~ 

~J3 
I 0;11 I 2 

~J~2 
I 1;1 J 5 1 

I 1; 2 ] 3 

I 1;~ ~ 2 

~0 2 

I 1;5 ] 2 0 
I 1;6 ] 0 2 

167. 
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Observa-se a defasagem no desenvolvimento em relação 

aos dois processos. Como já foi apontado anteriormente, desde 

8 meses as crianças mostraram sinais de uma compréensão primiti 

va, limitada porem significativa. Com 9 meses se começou a po-

der verificar a generalização dessa possibilidade inicial de de 

codificação da linguagem e o aparecimento da compreensão pro-

priamente dita (Estágio 2). Esta fase e seguida da etapa em 

que a capacidade de decodificação se amplia e que foi apresent~ 

da por sujeitos de 9 a 13 meses neste estudo. Com um ano o pr~ 

cesso de desenvolvimento da compreensão pode já estar bem sedi-

mentado. Uma criança mostrou, com esta idade,um nível de desen 

volvimento correspondente ao que se chamou neste estudo de Está 

gio 4. Neste Estágio a faixa etária observada foi de 12 a 18 

meses. Sõ duas crianças, na faixa de 16 - 17 meses apresenta-

ram um desenvolvimento posterior. 

O desenvolvimento da produção, como já foi mostrado 

no Quadro XVII e na discussão anterior, ê defasado no tempo em 

relação a compreensão e as etapas são observadas. Uma parte con 

siderável da amostra ainda não falava, apresentando apenas voca 

lizações repetidas ou continuadas (mamaá; papá). Um grupo me-

nor, com crianças desde 11 meses, começava a usar as primeiras 

palavras numa etapa em que prevalecem ainda a imitação sistemá-

tica de sons e palavras e as vocalizações que soam como pala-

vras, mas não são usadas de forma significativa. Somente 28% 

das crianças, a partir de 13 meses, evidenciaram estar começan-

do a "falar" e apenas uma criança, de 17 meses, mostrou o 

cio de desenvolvimento sintático, ultrapassando a fase da pala-

vra-frase ou holofrástica. 
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2.5 - Produção e Compreensão: 

vocabulário 

comparaçao entre o conteudo do 

Ainda na tentativa de analisar os pontos de contato e 

divergências entre o desenvolvimento inicial da compreensão e 

da produção de linguagem, tambem foi comparado o conteúdo do le 

xico nesses dois aspectos. As principais categorias em que as 

palavras foram classificadas são "Palavras de Objeto", "Pala-

vras de Ação" e Modificadores. Esta classificação foi realiza-

da de acordo com o uso específico que a criança faz da mesma e 

não com a categoria gramatical a que pertence, embora 

vezes ambos coincidam. 

muitas 

O objetivo desta análise e verificar tanto sobre o que 

falam e o que entendem as crianças nesta etapa de desenvolvimen 

to da linguagem, como, se o que falam e apenas um subconjunto d~ 

quilo que entendem, defasado no tempo. Isto nos pode fornecer 

dados para analisar o início do processo representacional. 

o Quadro XX apresenta os dados do estudo longitudinal 

referentes a este aspecto e e complementado, para melhor 

tração, pelas Figuras 4, 5, 6 e 7. 

ilus-



QUADRO XX 

Comparação do vocabulário dos sujeitos do estudo longitudinal 

quanto ã percentagem de palavras em cada categoria 

(N=10, N=20 e vocabulário total) 

TIPO DE II SUJEITO] @LAVRAS DE OBJETO li PALAVRAS DE AÇÃO_J I MODIFICADORES I 
VOCABULÁRIO _ I N=~ I N=~ I TOTAl] I N=l{}] I N=20 II TOTAl] I N=~ I N=20 II TOTAL I 

IQ120% ---------
40i. 59i. I I 80i. 60i. 41i. 

C O MP R E E N SÃO 

Q170% 75i. 67i. I I 30 i. 25i. 29i. I I 4% 

r---

;C=}60% 60% 64% I I 40% 40% 36% 

PRODUÇÃO 

~170% 50% 61% I I 20% 40% 33% I I 10% 10% 6% 

--...J 

o 
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Pode-se verificar, através de seu exame, que o desen

volvimento de vocabulário, em termos de conteúdo, se processou 

de forma diferente para os dois sujeitos. Gilberto (Ll') apre-

sentou a princípio uma marcada predominância de "palavras de 

ação" (807.) em seu vocabulario inicial de compreensão, com uma 

diferença em relação a palavras de objeto que tendeu a dimi-

nU1r com o desenvolvimento (comparação entre vocabulário de 

10 e 20 palavras) e até se inverter no vocabulário total. O 

mesmo não ocorreu no vocabulário de produção, em que a maior 

parte foi de palavras de objeto, mas a diferença entre as duas 

categorias se manteve estável. 

No vocabulário inicial de Thiago (L 2 ), nao é observa-

da esta diferença entre compreensão e produção. Predominam,em 

ambos os casos, durante todo o período observado, palavras de 

objeto. 



FIG. 4 

Sujeito LI - Distribuição do Vocabulário de 

Compreensão segundo o conteúdo 
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FIG. 5 

Sujeito ~ - Distribuição do Vocabulário de 

Produção segundo o conteúdo 
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FIG. 6 

Sujeito L2 Distribuição das palavras do Vocabuláriode 

Compreensão por Categorias 
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FIG. 7 

Sujeito L
2 

- Distribuição das palavras do Vocabulário de 

Produção por Categorias 
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~ possível que, neste estágio de desenvolvimento, o 

predomínio de uma ou outra categoria sobre a outra, dependa, en 

tre outros fatores, dás características da interação dos adul-

tos significativos Com a criança. Embora uma análise pormenori 

zada do discurso do adulto em sua relação com a criança nesta 

fase 
~ 

va ser objeto de um outro estudo separado, alguns aspectos 

são marcantes e podem ser aqui discutidos. 

As duas famílias observadas no estudo longitudinal em 

especial as maes, interagiam de forma diferente com as respecti 

vas crianças. -Ambas as maes se comunlcavam bastante de maneira 

verbal com os filhos, mas a natureza desta comunicação era di-

versa. A mae de Gilberto estava frequentemente propondo situa 

-çoes para a criança fazer alguma coisa, atuar sobre os objetos, 

realizar alguma ação para ela ou com ela. Em contrapartida, a 

mãe de Thiago falava mais com ele sobre objetos, pessoas e ani-

mais,mostrando-os, perguntando seu nome. 

De qualquer maneira, Gilberto apresentou um desenvolvi 

mento de vocabulário menos comum em relação aos demais sujei-

tos estudados no estudo transversal. o exame do conteúdo do vo 

cabulário de produção e compreensao nos confirma que a crlança 

nao aprende apenas palavras de uma determinada categoria no ini 

cio de seu desenvolvimento. Há, entretanto, como em Thiago,uma 

proporçao maior de palavras de objeto em ambos os vocabulários. 

Aparentemente, pelo menos para este grupo de crianças, as pri-

meiras palavras compreendidas e produzidas se referem, princi--

palmente, aos objetos e pessoas familiares de seu meio ambien-

te. Logo, contudo, começam a entender as palavras que se re 

ferem às ações simples que podem ser executadas com, sobre ou 
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por essas pessoas e objetos. Q u a n d o c o m e ç a m a f a 1 a r, é me no s f r e 

quente no vocabulário inicial o uso destas palavras de ação, mas 

elas estão presentes. A categoria de modificadores parece ser 

de aquisição posterior, aparecendo pouco nesta faixa etária. 

Gilberto não apresentou compreensão ou produção de mo-

dificadores ate o final do período de estudo. Thiago, só com 

13 meses, começa a produzir e a responder a um modificador: "a

qui", que é sua 10~ palavra do vocabulário de produção e 41~ de 

-c o mp r e e n s a o • Depois só com 16 meses compreende e produz um no-

vo modificador: "bobão", palavra muito usada pelos pais. No es 

tudo transversal só quatro sujeitos demonstraram compreensão dos 

primeiros modificadores (T09, T25, T26 e T35). Essas crianças, 

corno mostra o quadro abaixo, tinham todas mais de 16 meses e 

um vocabulário de pelo menos 40 palavras compreendidas. 

QUADRO XXI 

Compreensão de Modificadores 

SUJEI:] I IDADE] VOC. MODIFI-
COMP. CADORES 

T 09 1;04 60 2 

T 25 1;06 42 4 

T 26 1;05 40 2 

T 35 1;05 47 2 

Somente urna (T 35) apresentou produção de modifica-

dor(l), quando demonstrava já falar 29 palavras. 
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o quadro a seguir apresenta a percentagem media de C! 

da tipo de palavra, nos vocabulários de Produção e Compreensão, 

para fins de comparação. No cálculo foram considerados apenas 

os sujeitos que já apresentavam pelo menos uma palavra produzi-

da ou compreendida, sendo portanto usados N diferentes. 

QUADRO XXII 

Distribuição em Categorias Semânticas do 

Vocabulário de Compreensão e Produção 

(sujeitos do estudo transversal) 

PRODUÇÃ~ I COMPREENSÃO 

-......-----' ~31) ~ L (N=42) 

PALAVRAS DE 

OBJETO 
88% 73,95% 

] PALAVRAS DE 

AÇÃO 
12% 26% 

I MODIFICADORES ] 0,5% 

Uma análise das percentagens de palavras nas sub-cate-

gorias de Palavras de Objeto e de Ação, nos revela outros pon-

tos de semelhança e divergência na aquisição inicial dos vocab~ 

lários de compreensão e Produção. A verificação inicial, a pa~ 

tir do quadro acima ê da predominância de palavras de objeto nos 

dois tipos de vocabulário, com uma diferença maior em produção 
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-do que em compreensao. o Quadro XXIII apresenta as percentagens 

médias nas categorias de palavras de objeto gerais e específi--

caso 

QUADRO XXIII 

Distribuição das Palavras de Objeto nos 51 

Vocabulários de Produção e Compreensão 

VOCA 
BULARIO 
------~ 

E~-o --J 
I COMPREENSÃ~~ 

C==PALAVRAS DE OBJET_O ____ ~ 

~-;;CfFICA~ I GERA_I_S_--, 

52% 36% 

35,95% 38% 

Observa-se que a distribuição é diferente em produção 

-e compreensao. Em produção predominam as palavras de objeto e~ 

pecíficas, ou seja, aquelas que se referem apenas a um exemplar 

de uma categoria. Em compreensão a percentagem e praticamente 

a mesma de palavras gerais e específicas. 

Fica nítido, no exame dos dados, que as primeiras pal~ 

vras produzidas são, em geral, substantivos específicos, que se 

referem principalmente aos adultos e crianças da família ("pa_ 

(51) A percentagem ê relativa ao vocabulário total. Assim,as so 
mas em cada linha equivalem a percentagem de palavras de 
objeto em compreensão (73,95%) e produção (88%). 
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pai, "ma.ãe" , "vovó") e a animais ("Chiquíto") ou objetos de 

estimação ("bubu" • chupeta da criança). Como a maior parte da 

amostra estava 'na fase inicial de produção, com um vocabulário 

reduzido, como já foi mostrado anteriormente, a categoria de 

"palavras de objeto" específicas se mostra tão saliente
52

. Nos 

sujeitos que apresentam um vocabulário de mais de 10 palavras, 

diminui, em geral, a percentagem de palavras de objeto específ! 

cas, crescendo, consequentemente, a de palavras gerais e/ou de 

palavras de ação, como pode ser visto a seguir. 

QUADRO XXIV 

Distribuição das palavras de objeto em sujeitos com 

Vocabulário de 10 ou mais palavras 

PALAVRAS DE OBJETO J8 
SUJEITO VOCAB. 

ESPECIFIC~~ LGERAIS~ 

T 09 27% 42% 16 

T 23 54% 38% 13 

T 25 29% 71% 14 

T 33 36% 28% 22 

T 35 31% 55% 29 

Em compreensão o desenvolvimento de vocabulário e 

maior do que em produção e as percentagens médias refletem esse 

(52) Dentre os 26 sujeitos que já apresentavam vocabulário de 
produção com N de 1 a 9, 8 só falavam palavras de objeto esp~ 
cíficas. 



181. 

aspecto. A criança reconhece não só as palavras que nomeiam as 

pessoas ou objetos específicos mais significativos para 

mas ámplia este reconhecimento para palavras gerais. 

ela, 

Aqui cabem algumas observações. Na classificação fei-

ta, palavras gerais são descritas no quadro VIII como "pala-

vras que usualmente se referem a todos os membros da categoria, 

embora a criança não as use desta maneira desde o início". O 

que ocorre é todo um processo de desenvolvimento da noção de re 

ferência e de formação de conceitos. A criança pode começar a 

compreender palavras de objeto gerais, estabelecendo sua liga-

çao com um único objeto familiar. Por exemplo, "bola" pode se 

referir inicialmente apenas ã bola do aniversário que a criança 

ganhou. Logo ela amplia a "extensão" desta palavra, para in-

cluir objetos esféricos diversos. Isto foi observado com mais 

clareza nas crianças do estudo longitudinal. 

Quanto as palavras de ação puderam também ser observa

das semelhanças e diferenças nos dois processos. Tanto em prod~ 

çao como em compreensao, foram mais frequentes no vocabulário o 

que foi classificado neste estudo como "palavras 

ação", tal como mostra o Quadro XXIV. 

gerais de 



VOCA
BULÁRIO 

QUADRO XXV 

Distribuição das palavras de ação nos 

vocabulários de produção e compreensã0 53 

CLASSIFI I L PALAVRAS DE AÇÃO --I 
CAÇA0 -

I JOGOS SO~IAIS PALAVRAS DE II LOCATIVO~ PALAVRAS ~ERAIS [illNIB. 
DE AÇAO EVENTO DE AÇAO AÇAO 

---

I PRODUÇÃO J I 1% 2% 8% 1% 

COMPREENSÃO ~ .~ __________ __ 
8,5% 0,5% 1% 13% 3% 

(53) Como nos quadros anteriores, as percentagens sao relativas ao vocabulário total. As so 
mas por linha equivalem, respectivamente, à percentagem de palavras de ação em produ 
ção (12%) e compreensão (26%). -

-<Xl 
N 
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-Neste grupo de palavras, embora o quadro nao mostre, 

prevalescem as palavras de ação relacionadas a objetos, ou s~ 

ja, que se re~erem a ações realizadas com ou sobre objetos. 

são exemplos de algumas dessas palavras, observadas no vocabu 

lário das crianças da amostra, as formas verbais: '~bré','acha", 

'chuta", "coloca", "dá'~ "guarda'. 

A diferença observada entre produção e compreensão é 

que nesta última aparecem também, quase na mesma proporçao 

que palavras gerais de ação, as de "jogos sociais de ação" 

(8,5%) • Estas são "palavras que elicitam uma e somente uma 

resposta de ação, envolvendo nao mais que um objeto específi-

co (em geral nenhum), sempre numa relação de jogo social': Foi 

observado, tanto nas crianças do estudo longitudinal como 

-transversal, que este tipo de palavras e expressoes estao en-

tre as primeiras a que a criança responde, desde uma fase que 

foi considerada aqui como pré-compreensão. 

são expressoes como: "tchau", "bate palminhas", "dá 

beijo", que estabelecem uma troca comunicativa inicial entre 

o adulto e a criança. Importantes para o estabelecimento da 

relação entre fala e ação no início da compreensão, não sao 

tão significativas no desenvolvimento da fala, etapa poste-

rior no processo de aquisição de linguagem. 

Em síntese, a análise das categorias semânticas do 

vocabulário inicial na amostra estudada evidencia alguns da-

dos significativos. Em primeiro lugar, a presença de pala-

vras de diferentes categorias no vocabulário de crianças de 

até 18 meses: Palavras de objeto, de ação e modificadores.Em 

segundo, a possibilidade de se distinguir uma sequência evolu 
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tiva no aparecimento dessas categorias, que se repete aproxima-

damente da mesma maneira no desenvolvimento da compreensao e da 

produção. Algumas diferenças obsérvadas entre produção e com-

preensão parecem ser relacionadas à defasagem de nível de desen 

volvimento nos dois processos. 

2.6 - Processo de desenvolvimento de Compreensão e Produção: o 

papel da i.itação 

Foram observados alguns aspectos já verificados por ou 

tros autores (Brown e Bellugi, op. cit.) em fases posteriores de 

desenvolvimento da sintaxe. Desde as - -fases pre-compreensao e 

pré-produção, fica claro o papel da imitação no desenvolvimento 

inicial da linguagem. Este desenvolvimento envolve, desde ce-

do, um "proto-diálogo". A troca entre o adulto e a criança e 

constante. Em geral o adulto está atento às vocalizações e ou 

tros sinais emitidos pela criança e a eles responde. 

Essa troca a princípio e predominantemente lúdica, de 

repetição por um e pelo outro de sons simples emitidos pelo in-

terlocutor. Mas, mesmo aparentemente pre-linguística, Ja in-

clui características de futura interação verbal, como a alter-

nância de papeis, o uso de uma mesma modalidade e o reconheci-

menta da vocalização do outro. 
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Por exemplo: 

54 
(Obs. 04) ( pai) hum/ -> hum/ (Gilberto) 

(pai) hum/hum <- um/ (Gilberto) 

(Obs. 02) (pai) ai/ai/ <- ai / (Thiago) 

(Obs. 03) (pai) é/ -> é/ (Thiago) 

Outras fases se sucedem ou ocorrem mesmo paralelamente, 

com a complexificação crescente dos sons emitidos e a maior fre 

quência com que o adulto amplia o sinal da criança,empregando-

o significativamente. Logo se observa uma interação recíproca 

que se aproxima de um diálogo e em que o que é emitido por um 

dos interlocutores influencia o comportamento verbal ou vocal 

do outro e vice-versa. 

Alguns exemplos podem ilustrar os diferentes tipos de 

interação descritos. 

(Obs. 04) (mãe) dá o que?/ <- gá/dá/(Gilberto) 

(Obs. 06) (pai) tc:hau/tchau/tchau/-> tá/ (Gilberto) 

(Obs. 17) (mãe) mamãe / -> mama / (Gilberto) 

(54) As setas indicam a direção da interação. Neste caso, o pa1 
iniciou-a emitindo um som e a criança o imitou. A seguir a 
criança vocalizou e o pai imitou, ampliando sua emissão vo 
cal. 
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(Obs. 26) (mãe) liga/liga/liga no rádio/ 

toma pega/vai lá liga I 

Gilberto liga/ligá lá / 

tem que ligá/ 7> é/ (Gilberto) 

- ligá / ~ gá/ e, 

eia? ligá/ 

Contexto da interação: a criança tem na mão o "headfone" do 
aparelho de som, o examina e acaba tentando encalxar o 
"plug" na tomada mais tarde. 

Em todas essas etapas, praticamente desde o início do 

período de acompanhamento, foram observados dois dos processos 

descritos por Brown e Bellugi como aparecendo um pouco mais 

tarde, . . -na aqulslçao da sintaxe, sempre num contexto significati 

vo. 

Tanto uma imitação com expansao por parte do adulto,em 

que este repete a emissão da criança atribuindo-lhe um sentido. 

(Obs. 03) (pai) -balão pro Thiago/é/ <- ê/ê/é (Thiago) e 

(Obs. 27) (mãe) nené./é o nenem/ <- ne ne ne Del (Gilberto) 

(Obs. 28) (mãe) mamãe? / <- mal (Gilberto) 

(mãe) tchau/tchau/ <- au/au/ (Gilberto) 

(Obs. 63) (mãe) - meu filhinho / <-mamai mamae, 

aqui - a mamãe/ essa e 

aqui 
.-

a mamãe/ (Gilberto) essa e 



Como a imitação reduzida pela criança: 

(Obs. 11) (mãe) cadê o outro?/ -> adê/ (Gilberto) 

(Obs. 49) (mãe) Ó o au au/ó O au au/ -> au/ (Gilberto) 

QUADRO XXVI 

Processo de Aquisição do Vocabulário de Produção 

Sujeito LI 

187. 

I ORDEM 1I PALAVRA II IMITAÇÃO II COMPREENSÃO] PRODUÇÃO 

1 da 2 (Obs. 04) 1 (Obs. 02) 1 (Obs. 02) 

2 papa 1 (Obs. 10) 1 (Obs. 10) 

3 - 2 (Obs. 12) nao 1 (Obs. 11) 3 (Obs. 20) 

4 - - 2 (Obs. mamae, mae 17) 1 (Ob s". 12) 3 (Obs. 25) 

5 Elza 1 (Obs. 39) 1 (Obs. 39 ) 1 (Obs. 39) 

6 Jorge 1 (Obs. 39) 1 (Ob s . 39) 1 (Obs. 39) 

7 bola 1 (Obs. 12) 1 (Ob s . 12) 2 (Obs. 47) 

8 tchau 2 (Obs. 07) 1 (Ob s . 06) 3 (Obs. 49) 

9 pai, papai 2 (Obs. 28) 1 (Obs. 11) 3 (Obs. 50) 

10 chuva 2 (Obs. 38) 1 (Ob s . 34) 3 (Obs. 53) 

11 carro 1 (Obs. 25) 2 (Ob s . 33) 3 (Obs. 54) 

12 tia, titia 2 (Obs. 44) 1 (Ob s . 15) 3 (Obs. 55) 

13 tio, titio 2 (Obs. 44) 1 (Obs. 15) 3 (Obs. 56) 

14 liga 2 (Obs. 26) 1 (Obs. 25) 3 (Obs. 56) 

15 - 1 (Ob s. 27) nenem 1 (Obs. 27) 2 (Obs. 56) 

16 tira 1 (Obs. 39) 2 (Obs. 59) 

17 -mama 1 (Obs. 04) 2 (Obs. 63) 

18 desliga 2 (Obs. 64) 1 (Ob s . 27) 2 (Obs. 64) 

19 Maria 1 (Ob s . 54) 2 (Obs. 65) 

20 - 1 (Ob s . 25) agua 2 (Obs. 66) 2 (Ob s . 66) 

21 luz 2 (Obs. 67) 1 (Obs. 21) 2 (Obs. 67) 

22 auau 2 (Ob s . 49) 1 (Ob s . 23) 3 (Obs. 68) 
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Processo de Aquisição do Vocabulário de Produção 

Sujeito l L2 
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I ORDEM] I PALAVRA 1I IMITAÇÃO:=] I COMPREENSÃO] I PRODUÇÃO ] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

-aaIDae 

dá 

gol 

Hei 

bola 

bibi 

pai 

urubu 

caneta 

aqui, ai 

-vem ca 

xixi 

bobão 
-nao 

acabou 

olha lá 

au au 

para 

tum tua 

embora 

-agua 

esse 

p1P1 

bicho 

coco 

carro 

tchau 

beber 

peixe 

lápis 
-coco 

achei 

gravador 

1 (Ob s . 02) 

1 (Obs. 02) 

1 (Ob s . OS 

1 (Obs. 15) 

2 (Obs. 57) 

1 (Obs. 09) 

1 (Obs. 02) 

1 (Obs. 09) 

2 (Obs. 34) 

2 (Obs. 47) 

2 (Obs. 43) 

2 (Obs. 65) 

1 (Obs. 23) 

2 (Obs. 13) 

1 (Obs. 51) 

2 (Obs. 05) 

1 (Obs. 15) 

1 (Ob s . 13) 

1 (Ob s. 21) 

2 (Obs. 62) 

1 (Ob s. 09) 

1 (Obs. 02) 1 (Obs. 02) 

2 (Obs. 03) 2 (Obs. 03) 

1 (Obs. 09) 1 (Obs. 05) 

1 (Obs. 15) 1 (Obs. 15) 

1 (Obs. 23) 1 (Obs. 23) 

2 (Ob s . 24) 2 (Obs. 24) 

2 (Obs. 13) 3 (Obs. 32) 

2 (Obs. 13) 3 (Obs. 33) 

1 (Ob s . 33) 1 (Obs. 33) 

1 (Ob s . 39) 1 (Obs. 39) 

1 (Obs. 17) 2 (Obs. 43) 

1 (Obs. 48) 1 (Obs. 48) 

2 (Ob s . 49) 2 (Obs. 45) 

1 (Obs. 12 ) 3 (Ob s . 51) 

1 (Ob s . 51) 1 (Obs. 51) 

1 (Obs. 55) 1 (Obs. 55) 

1 (Obs. 01) 3 (Obs. 57) 

1 (Obs. 59) 1 (Obs. 59) 

2 (Ob s . 22) 3 (Obs. 60) 

2 (Ob s . 62) 2 (Obs. 62) 

2 (Obs. 62) 2 (Ob s. 62) 

1 (Obs. 63) 1 (Obs. 63) 

1 (Obs. 57) 3 (Obs. 65) 

1 (Ob s . 66) 1 (Obs. 66) 

1 (Obs. 66) 1 (Obs. 66) 

2 (Ob s . 57) 3 (Obs. 66) 

1 (Ob s . 15) 2 (Ob s. 69) 

1 (Ob s . 70) 1 (Obs. 70) 

1 (Ob s . 71) 1 (Obs. 71) 

1 (Ob s . 71) 1 (Obs. 71) 

1 (Obs. 72) 1 (Obs. 72) 

1 (Obs. 72) 1 (Obs. 72) 

1 (Obs. 72) 1 (Obs. 72) 
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Foi tentado ainda verificar como essa troca imitativa 

se insere no processo de desenvolvimento de produção e compree~ 

sao, se há, por exemplo, algum tipo de sequência nítida até uma 

palavra começar a ser falada pela criança. Com esta finalidade 

foi levantado todo o processo (explícito) até a aquisição de ca 

da palavra do vocabulário de produção dos dois sujeitos. Ou se-

Ja, em que situações a criança ouviu a palavra, quando a imi-

tou pela primeira vez e subsequentemente, quando foi observada 

a primeira evidência de resposta significativa a ela e ainda, 

quando começou a falã-la (mesmo 

mesma). 

que ainda uma aproximação da 

No Sujeito 1 foi observada uma tendência mais clara. Em 

geral foi mais comum que uma palavra fosse primeiro compreendi

da, ou seja, que a criança fosse capaz de relacioná-la de algu

ma forma com uma parte do real depois a imitasse nas trocas in-

teracionais com adultos significativos, antes de emití-la 

primeira vez. 

pela 

Em 91% dos casos, a primeira manifestação foi de com-

preensao da palavra, sendo que em 9% dos casos, na mesma oca-

sião em que a criança mostrava uma compreensão inicial de dete~ 

minada palavra, a imitava quando proferida pelo adulto. Em 50% 

dos casos a palavra só foi emitida depois da criança demonstrar 

compreendê-la e ter tido a experiência de imitá-la ou tentar re 

produzí-la quando dita pelo adulto. Quatro palavras (18%), en-

tretanto, nao foram imitadas (pelo menos nas sessões de observa 

ção) antes da criança tentar compreendê-las ou emití-las. Somen 

te em dois casos (9%) a palavra foi primeiro imitada durante 

algum tempo, até começar a ser compreendida e falada. O quadro 
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XXVI (p. 187) apresenta esses dados do processo de aquisição 

do vocabulário do Sujeito LI. Nele sao listadas todas as pa1a-

vras faladas pela criança ate o ~inal do período de acompanha-

mento e indicadas a ordem em que cada uma foi imitada, compree~ 

dida e produzida e a sessão em que isto ocorreu. 

Com Thiago (52)' como mostra o quadro XXVII, foi menor 

a proporçao de casos em que a primeira manifestação era de com-

preensão da palavra (73%). Alem disso, foi frequente a criança 

-apresentar numa mesma sessao a primeira evidência de compreen-

são e produção da palavra (57% dos casos). Em 12% dos casos, 

numa mesma sessao, alem de produzir a palavra e mostrar compre-

endê-la, a criança ainda a imitava pela primeira vez. No vocabu 

lário de Thiago, tambem foi maior o número de palavras das 

quais não foi observada nenhuma instância de imitação (33%). 

As evidências, embora nao conclusivas, levam a hipóte-

se de que, alem de possíveis e esperadas diferenças no processo 

pelo qual uma criança chega a poder falar ou compreender uma 

palavra, a imitação tem um papel importante porém nao é uma con 

dição necessária. A imitação parece ser importante para o de-

senvolvimento da possibilidade do uso da linguagem para comuni-

cação, como uma das bases no estabelecimento de um proto-diálo-

go. Quanto à aquisição de vocabulário propriamente dito, d~ 

sempenha papéis diferentes em produção e compreensão. Embora a 

criança imite sons sem sentido (e seja imitada pelo adulto) des 

de uma fase pré-compreensão, em geral começa a imitar aproxima-

ções da palavra somente quando já a relaciona a seu referen 

te. Já a produção da palavra, sua emissão na fala, parece ser 

posterior a experiências de um jogo imitativo com o adulto. 
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Não 
.. 
e , entretanto, necessário que uma pai a v r a s e j a i m i ta d a n e s -

sa etapa de aquisição de linguagem para que seja produzida. Mui 

I 

to dessa aprendizagem pode se dar de uma forma latente, emergi~ 

do numa determinada ocasião a emissao da mesma. 

Relacionada diretamente a este papel da imitação está 

a relevância do discurso do adulto. Ficou evidente nas obser-

vações feitas,o quanto este atua como que traduzindo o real,seg 

mentando-o, simplificando e dando uma ênfase especial a certos 

elementos em sua comunicação com a criança. 

Como parte do levantamento já mencionado de aquisição 

do vocabulário inicial, foi ainda acompanhado, para cada pala-

vra, cada situação em que ela era usada na fala do adulto com a 

criança, antes mesmo dele imitá-la, compreendê-la ou falá-la. 

Tome-se por exemplo a palavra "ma.ãe", presente nas p~ 

lavras iniciais do vocabulário de compreensão e produção, nao 

só de Gilberto e Thiago como dos sujeitos do estudo transversal. 

Esta foi a primeira palavra produzida por Thiago e a quarta por 

Gilberto. Em compreensão foi a segunda palavra do vocabulário 

de Thiago e a l2~ de Gilberto. 

No caso de Gilberto, há evidência da palavra ter sido 

compreendida pela primeira vez na sessão 12. Até então, duran-

te as observações feitas havia sido usada no discurso dos adul-

tos com a criança 61 vezes. Quando na sessão 17 Gilberto a 

imita pela primeira vez em contexto significativo, havia sido 

usada em conversas com a criança 125 vezes. Só na sessao 25, 

depois de ter podido relacionar a palavra com a pessoa que de-

sl.gna e ter tentado imitá-la, a criança a usa pela primeira vez 
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quando já havia sido registrado seu uso pelos adultos 255 ve-

zes. 

Seguem alguns fragmentos do discurso do adulto em dife 

rentes observaç~e~ para exemplificaçio. 

EJ 

2 

[J 
6 

11 

QUADRO XXVIII 

Discurso do adulto e a palavra -mamae 

I FALA DO ADULTO 

(mie) G. õ o que a 
- fez 

... - brin mae pra voce 

/ 
... 

/ (pág. 3) car o 

-(mie) G. lD8IIa.e va 1 

dormir/ ... / mamãe vai 

dormi depois você me 

acordaI (pág. 4) 

(mie) mamãe vai tirá 

prá você vê/ (pag.lo) 

(mie) Gilberto, -mamae 

também te dã (pãg.3) 

(mie) -mamae vai brin-

cá com o nariz do ne-

ném/ (pãg. 11) 

II CONTEXTO J I CRIANÇA 

marrando 

brinquedo no 

sapato 

- deitando no chão 

1- :ost~ando objeto 
a cr1ança 

- dando caneta, 

quando a criança 

tenta pegar a da 

observadora 

- apertando nar1Z 

da criança numa 

-sequencia em que 

ele também apeE. 
ta o seu 

.---. 
-- olha gestos da mae 

- continua com brin-

quedo que tinha na 

mio, olhando a mie. 

- olha, bate com a 

mio no objeto 

- continua tentando 

pegar a da observ~ 

dora 

- r1 e vocaliza, o

lhando a mãe. 
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3 - DESENVOLVIMENTO INICIAL DE LINGUAGEM E DESENVOLVIMENTO COGNI-

TIVO 

3.1 - Compreensão inicial de linguagem e a coordenação de Rea 

ções Circulares Secundárias 

Foi possível verificar, tanto nos dados referentes ao 

estudo longitudinal quanto ao transversal, que as crianças co 

meçam a responder a linguagem significativamente quando ainda 

se encontram em estágios intermediários do período sensório-

motor segundo J. Piaget. 

Gilberto (Sujeito LI) mostra os primeiros sinais de uma 

-compreensao primitiva quando apresenta condutas característi-

cas do estágio IV do período sensório-motor, ou seja, a possi 

bilidade de coordenação de reações circulares secundárias. O 

mesmo ocorre com Thiago (Sujeito L
2
). Ainda neste estágio IV, 

ou quando começam a aparecer as primeiras reações circulares 

terciárias, mas predominam as secundárias, o que foi classifi 

cado como estágio IV/V, ambos começam a responder sistematica 

mente a linguagem (estágio 2 de compreensão). 

Nos sujeitos do estudo transversal estes resultados fo-

ram confirmados. As crianças que se encontravam no estágio 1 

de compreensão mostraram resultados na avaliação cognitiva (s~ 

gundo Casati & Lezine) desde Estágio 111 (Sujeitos 06,10, 16) 

a IV/V (S~jeito 24). As crianças que apresentavam já os 

nais efetivos de uma compreensão inicial - Estágio 2 (Sujei--

tos 08, 11, 12, 18, 29, 34) se encontravam em estágios de de-

senvolvimento cognitivo correspondendo desde a possibilidade 
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de coordenação de reações circulares secundárias, inicial (Está 

. ~ . o l.nl.cl.o gio III/IV) ou mais sistemática (Estágio IV) ate das 

primeiras reações circulares terciárias (Estágio ~V/V),como mos 

tra o quadro a seguir. 

QUADRO XXIX 

. ". . -Desenvolvimento Cognitivo e o l.nl.Cl.O da compreensao de linguagem 

Sujeitos do estudo transversal 

ESTÁGIO SUJEITOS ESTÁGIO 
DESENVOLVIMENTO 

COMPREENSÃO (CODIGO) COGNITIVO 

06 0;8 111 

10 0;8 111 

16 0;8 111 

1 17 0;8 III/IV 

19 0;9 IV 

21 1; O IV 

24 0;10 IV/V 

08 1 ; 1 IV/V 

11 1 ; 1 IV/V 

12 1;0 IV/V 
2 

18 0;9 IV 

29 0;9 IV 

34 0;9 III/IV 
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Nos sujeitos do estudo longitudinal foi possível fazer 

urna avaliação mais minuciosa do desenvolvimento cognitivo, já 

que, corno foi descrito no capítulo de metodologia, dois crité-

rios foram utilizados: a avaliação periódica segundo Casati & 

Lezine e o acompanhamento das condutas da criança em cada ses-

sao. Para chegar ao estabelecimento de uma curva de desenvolvi 

mento, que será apresentada posteriormente, os dois conjuntos 

de dados foram considerados. Já os sujeitos do estudo transver 

sal, foram avaliados apenas uma vez pelo instrumento de Casati 

& Lezine. Naturalmente, esta avaliação, por ser única, pode e~ 

tar maIS sujeita a erro. A experiência de testar repetidamente 

as crianças do estudo longitudinal e as 43 crIanças do estudo 

transversal mostrou a dificuldade de se tentar avaliar ou clas

sificar, de alguma maneira,o desenvolvimento cognitivo de bebês 

até 18 meses. Sua atenção é 'lâbil e nem sempre seu interesse 

pelos materiais de testagem é despertado. Ou seja, diferentes 

variáveis podem intervir nos resultados, estes nem sempre tradu 

zindo a verdadeira possibilidade da criança. 

numa ds avaliações cognitivas de Gilberto. 

Isto ficou claro 

Quando foi aplicada a prova 111 (Intermediário-cordões) 

que pretende verificar a possibilidade de coordenação de um ob-

jeto e seu prolongamento (argola e cordões), Gilberto mostrou 

pouco interesse. Diante da argola com o cordão amarrado, apre

sentou ausência de coordenação entre ambos. Não parecia capaz 

de entender que podia usar o cordão para alcançar a argola, fo-
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ra de seu alcance. -Entretanto, na sessao seguinte de observa-

ção mostrou que isto não era verdade. A criança estava mexen-

do nos botões do rádio-relógio na mesa de cabeçeira da mãé. Es-

ta, tentando impedí-lo, coloca o objeto no meio da cama, fora 

do alcance de Gilberto, que se encontrava em pe, apoiado na mes 

ma. Sem hesitar ele puxou o rádio usando o fio, seu prolonga--

mento, como meio real, mostrando um desenvolvimento cognitivo po~ 

terior ao indicado na avaliação. 

Foram tomados vários cuidados para diminuir a possibi-

lidade de erro na avaliação devida à interferência de variáveis 

diversas. Tem-se a consciência, entretanto, da complexidade da 

tarefa e de se estar lidando com uma variável cuja avalia-

çao envolve um certo grau de subjetividade. De qualquer manei 

ra, os resultados obtidos nos permitem hipotetizar que, pelo m~ 

nos desde a ocasião em que a criança começa a ser capaz de coor 

denar reações circulares secundárias, pode começar a diferenci~ 

çao, talvez primitiva, entre significante e significado. 

3.2 - O desenvolvimento cognitivo e da compreensao inicial da 

1 i ngua gem 

Além de identificar etapas de desenvolvimento cognitivo 

anteriores às hipotetizadas por J. Piaget em que é possível ob-

servar o início da diferenciação significante-significado, na 

compreensao de linguagem, este estudo permitiu estabelecer par~ 

lelos entre estes dois processos na faixa etária estudada. 

As figuras 8 e 9 permitem a visualização dos paralelos 

existentes para as crianças do estudo longitudinal. 
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Observa-se que Gilberto, com 9 meses, está no estágio 

ou nível I de compreensão. Nesta ocasiao sua conduta caracteri 

za-se pela possibilidade de agir sobre os objetos através da 

coordenação de reações circulares secundárias. Quando começa a 

apresentar compreensao de linguagem propriamente dita (Estágio 2) 

vinte e cinco dias depois, já mostra, esporadicamente a possibi 

lidade de esboçar as primeiras reações circulares terciárias e 

seu desenvolvimento cognitivo encontra-se ao nível que foi deno 

minado neste estudo de IV/V. Sõ quando começa a poder aprese~ 

tar, de forma esparsa, condutas do nível do Estágio VI mas ain

da com um predomínio de Reações circulares terciárias, começa a 

compreender as primeiras combinações de palavras, já com um ano 

de idade. Finalmente, a possibilidade de responder a combina 

çoes ma~s complexas, aliada a uma ampliação de vocabulário (Es 

tágio 4) aparece quando a criança mostra um desenvolvimento co~ 

nitivo ao nível do Estágio VI. 

Com Thiago observa-se uma situação semelhante, de certa 

forma. Com pouco ma~s de 8 meses a criança apresenta uma compr~ 

ensao primitiva (Estágio 1) e seu desenvolvimento cognitivo es

tá ao nível do Estágio IV( coordenação de reações circulares se 

cundárias). Durante esta fase faz grandes progressos no desen-

volvimento da linguagem em termos de compreensão. Com pratica-

mente 9 meses, (0;8;26) começa a compreensão de linguagem a ní

vel sistemático e estável e quase um mes mais tarde já e capaz 

de responder a combinações de duas palavras, o que Gilberto so 

faz quando apresenta desenvolvimento cognitivo posterior. De

pois disso, enquanto continua fazendo progressos em seu desen--

volvimento cognitivo, parece necessitar de tempo para sedimen-

tar suas conquistas na linguagem. Assim, só com quase um ano e 
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cinco meses (1;04;20) passa a começar a responder a sentenças 

mais complexas e a um nível posterior de desenvolvimento da com 

preensao (Estágio 4). Nesta ocasião, corno Gilberto, já aprese~ 

tava características de comportamento do Estágio VI há algum tem 

po (aproximadamente dois meses). 

Complementando esses dados, é apresentada no quadro 

XXX a distribuição dos sujeitos do estudo transversal pelos es

tágios de desenvolvimento cognitivo e de linguagem (compreensão). 
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QUADRO XXX 

Desenvolvimento Cognitivo e de Compreensão de Linguagem 

Distribuição dos Sujeitos de Estudo Transversal 

ESTÁGIO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 
COMPREENSÃO 

61 III/Ivl~E~~E!J~ 
1------0 ] 

1 

1 3 1 2 1 

2 1 2 3 

3 ] 4 1 4 3 1 

[ 4 8 4 

5 2 

Observa-se que, embora certos 
.. . 

n1ve1S de desenvolvimen-

to cognitivo pareçam estar associados a possibilidade de 

C10 de algumas etapas no desenvolvimento de -compreensao, nao 

são condições suficientes para tal. Por exemplo, se pode ver1 

ficar que desde a transição para a fase de coordenação de rea--

ções secundárias (Estágio IIl/IV) há crianças que podem compre-

ender combinações de duas palavras. Apesar disso, fica claro 

que este nível de desenvolvimento não é condição suficiente pa-

ra este nível de compreensão,jã que outras crianças neste es-
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tágio ainda estao em fases anteriores em compreensão. 

Quanto ao caráter de necessidade dos diferentes 

de desenvolvimento cognitivo em relação a aquisição de compree~ 

são de linguagem, os dados deste estudo permitem somente a for-

mulação de algumas hipóteses. Sintetizando os dados dos estudos 

longitudinal e transversal, pode-se apenas detectar o primeiro 

momento do desenvolvimento (em termos de estágio do período se~ 

sório-motor) em que cada nível de desenvolvimento da compreen-

são foi observado. 

QUADRO XXXI 

Desenvolvimento Cognitivo e o início das diferentes 

etapas de Compreensão de Linguagem 

ETAPAS DE 
COMPREENSÃO 

DE LINGUAGEM 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

ESTÁGIO DE 
DESENVOLVIMENTO 

COGNITIVO 

111 

III/IV 

III/IV 

V 

V/VI 
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3.3 - O desenvolvimento da noçao de objeto e da compreensao ini 

cial de linguagem 

Além da avaliação global do desenvolvimento cognitivo, 

tomando-se os estágios descritos por J. Piaget em relação ao 

"Nascimento da Inteligência", foi feito o acompanhamento dos 

sujeitos quanto a construção de uma das categorias do real: a 

noção de objeto. Tomou-se esta noçao, como já foi apontado an-

teriormente, por ter recebido um certo destaque em estudos ante 

riores. 

Foi observado que, . ... . -em geral, o ~n~c~o da compreensao e 

fetiva (Estágio 2) pode-se dar desde a ocas~ao em que as crian-

ças sao capazes de reconstruir um todo invisível a partir da 

fração visível. Os quadros a seguir mostram o desenvolvimento 

dos sujeitos dos dois tipos de estudo nesta noção em relação ao 

desenvolvimento de compreensão. são verificadas diferenças ~n-

dividuais nos dois sujeitos longitudinais quanto ã cons truçao 

da noçao de objeto e bastante variaçao nos sujeitos do es tudo 

transversal dentro de cada nível de desenvolvimento de lingua--

gem. Não obstante, fica claro que existe uma relação de algum 

tipo entre os dois processos e, como no item anterior, se pode 

detectar aqu~s~çoes no desenvolvimento cognitivo associadas 

(ou talvez necessárias) para o deflagrar das diferentes etapas 

do desenvolvimento de compreensão. 
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3 
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QUADRO XXXII 

Construção da noção de objeto e 

desenvolvimento inicial -de compreensao 

(Sujeitos do estudo longitudinal) 

DESENVOLVIMENTO DE 
NOÇÃO DE OBJETO 

Reconstrução de um todo 
invisível a partir de uma 
fração visível 

Busca ativa do objeto de
sapare~ido com esboço de 
preensao prévia 

Busca ativa do objeto de
saparecido sem esboço de 
preensão prévia 

Busca ativa do objeto de
saparecido com sucessão 
de deslocamentos visíveis 

Busca ativa do objeto de
saparecido com um único 
deslocamento invisível 

Busca ativa do objeto de
saparecido com sucessão 
de- deslocamento invisíveis 

Busca ativa do objeto de
saparecido com dedução 

DESENVOLVIMENTO DE-~ 
COMPREENSÃO DE LINGUA~ 

SUJEIT~J ~~~ 

Nível iJ Nível 1 
N í ve 1 2 

O quadro indica em que etapa do processo de construçao 

da noção de objeto se observou o início das diferentes fases do 

desenvolvimento da compreensã~ para cada um dos sujeitos. Vi-se 

que o sujeito 2 (Thiago) mostrava desenvolvimentos posteriores 

de linguagem (compreensão) em etapas mais iniciais da constru-
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çao da noçao de objeto. Começa a compreender palavras quando 

já pode reconstruir um todo invisível a partir de apenas uma 

parte a mostra, enquanto Gilberto (Sujeito 2) só o faz na fase 

seguinte, que já envolve uma busca ativa do objeto. Também co-

meça a compreender combinações de duas palavras e apresentar um 

vocabulário ampliado (nível 3) em etapa anterior ao que mostra 

Gilberto, que só o faz quando já é capaz de buscar ativamente o 

objeto desaparecido com um único deslocamento invisíve!. Depois, 

enquanto Thiago se mantém nesta mesma etapa de desenvolvimento 

de compreensio (nível 3), progride em sua construçio da noçio do 

objeto. Só quando atinge a fase final deste processo, que cul-

mina com a noção de um objeto permanente, mostra um progresso 

no desenvolvimento de compreensão, atingindo o estágio 4. 

Mais uma vez, os dados do estudo transversal -vem com-

plementar essas observações. o quadro mostra como se distri-

buem os s~jeitos pelos diferentes níveis nos dois processos. p~ 

ra evitar repetições,os níveis de construçao da noçao de obje-

to descritos no quadro anterior são representados pelos números 

correspondentes. 
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QUADRO XXXI I I 

Distribuição dos sujeitos do estudo transversal, segundo 

desenvolvimento -inicial de compreensao e construçao 

da noção de objeto 

NOÇÃO I C O M P R E E N S Ã O ~ DE 
OBJETO ~J0CJ~J~l~~ 

I JD 4 2 I 

2 l I I 

3 l 2 5 

4 I 2 2 2 

5 l I 

6 I 2 6 

7 l I I 6 [J 

Da mesma maneira que foi feito para o nível de desen--

volvimento cognitivo global, pode-se tentar especificar qual o 

nível mínimo no processo de construção da noção de objeto para 

cada uma das fases do desenvolvimento da compreensão, a partir 

dos dados de ambos estudos. Mais uma vez se chama atenção que 

estas não são condições suficientes, mas nos esclarecem sobre 

as que não são necessárias. 
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QUADRO XXXIV 

Desenvolvimento da noçao de objeto e o início de diferentes 

etapas de compreensão de linguagem 

CONSTRUÇÃO DA NOÇÃO DE OBJETO 

1. Reconstrução de um todo in 
v i s í v e 1 a p a r t i r de uma f r a 
ção visível 

2. Busca ativa ao objeto desa 
parecido com esboço de pr~ - -. ensao prev1.a 

3. Busca ativa de objeto des~ 
parecido sem esboço de pre - - -ensao prev1.a 

4. Busca ativa de objeto desa 
parecido com sucessão de 
deslocamentos visíveis 

5. Busca ativa de objeto desa 
parecido com um único des
locamento invisível 

6. Busca ativa de objeto des~ 
parecido com sucessão de 
deslocamentos invisíveis 

7. Busca ativa de objeto desa 
parecido com dedução -

COMPREENSÃO 
INICIAL DE LINGUAGEM 

NfvEIS 1, 2 e 3 
Desde uma fase pre-compreen-
são até a compreensão de com
binações de duas unidades se
mânticas e ampliação do voca
bulário 

NfvEL 4 

Possibilidade de responder a 
tres unidades semânticas numa 
em1.ssao, aumento mais rápido 
do vocabulário 

NfvEL 5 

Capacidade de compreender re
lações entre palavras em emis 
sões com ma1.S de tres unida-= 
des semânticas 
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Como pode ser visto, até a fase em que a criança come-

ça a compreender combinações de duas unidades semânticas nao 

necessário um desenvolvimento -na construçao da nogao de objeto 

posterior ã possibilidade de reconstruir um objeto que esta pa~ 

cialmente invisível a partir de uma parte ou fração do mesmo 

que está visível. Isto já parece dar ao mundo da criança uma 

certa estabilidade que lhe permite começar a aplicar, também,s~ 

bre a linguagem, assimilações e acomodações, estabelecendo lig~ 

ções e as primeiras diferenciações significante-significado. Há 

um salto apenas no nível 4 de compreensão que esta associado,p~ 

10 menos, com a capacidade de ja poder ativamente buscar um ob-

jeto desaparecido submetido a uma sucessão de deslocamentosvisí 

veis. Novamente, outro salto se da para ser atingida a próxi-

ma fase no desenvolvimento da compreensao. Quando isto se dã e 

prec~so que tenha havido progresso na construção da noçao e a 

criança jã seja capaz de perceber o objeto como permanente, substancial 

e de dimensões constantes. 

3.4 - Início da fala e as construções da inteligência sensório-

motora 

Os resultados obtidos nos dois estudos, referentes a 

produção de linguagem, se aproximam da hipótese piagetiana e sao 

contrastantes, como era de se esperar, devido ã já repetidame~ 

te discutida defasagem entre os dois processos, com o observa-

-do em compreensao. Foi verificado que o início da fala se àá 

em etapas posteriores do período sensório-motor. 

Gilberto (Sujeito LI) só começa a fase de produção de 
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linguagem propriamente dita (Estágio 2) quando numa etapa de 

transição (V/VI), quase no último estágio do período sensório-

motor. Thiago (Sujeito L
2

) o faz em fase anterior, em transi

ção para o estágio de reações circulares terciárias (estágio IV/ 

V). Também nos sujeitos do estudo transversal,observa-se que 

o início da produção se dá a partir do estágio de reações circ~ 

lares terciárias (V), como pode ser visto no quadro a seguir. 

QUADRO XXXV 

Desenvolvimento Cognitivo e o início da produção de linguagem 

Sujeitos do estudo transversal 

ESTÁGIO 

COMPREENSÃO 

SUJEITOS 

(C6DIGO) B ESTÁGIO 
DESENVOLVIMENTO 

COGNITIVO 

03 1;4 V 

04 1;3 V/VI 

09 1; 4 V/VI 

13 I ; 3 V 

15 1;5 V/VI 

2 23 1;2 V/VI 

25 1 ; 6 VI 

26 I; 5 V/VI 

27 1;2 V 

28 1; 1 V 

32 1;2 V 

33 1;6 VI 
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Cabe assinalar. entretanto, que desde o Estágio IV (Gil 

berto e Thiago) e III/IV (sujeitos do estudo transversal) podem 

começar a ser emitidas as primeiras palavras, que ainda são usa 

das esporadicamente, numa etapa que neste estudo foi ainda con 

siderada como pré-produção (estágio 1). 

Assim, se verifica que, desde a possibilidade de coor

denação de reações circulares secundárias,é deslanchado mais e-

fetivamente um processo inicial de linguagem. Surgem vocaliza 

ções que soam como palavras, se verifica a imitação mais siste

mática de sons e palavras e aparecem as primeiras palavras usa-

das em contexto significativo. Estas, como já foi discutido em 

item anterior, são em geral palavras de objeto específicas e se 

referem a pessoas e objetos especialmente ligados a cr1ança. 

Este processo de produção de linguagem, entretanto, se 

torna realmente estabelecido, começando a criança a nomear sis

temãticamente os objetos e açoes do mundo, quando ela já apre-

senta reaçoes circulares terciárias. De qualquer maneira, emb~ 

ra mais próximo do hipotetizado por Piaget, este desenvolvimen

to parece ocorrer em etapa um pouco anterior a que ele supôs.As 

construçoes da inteligência sensório-motora, a nível de seu es

tágio final nao parecem ser necessárias para o início da lingu~ 

gem, mesmo quando esta é considerada apenas em seu aspecto de 

produção ou de fala. 
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3.5 - Paralelos no processo de desenvolvi.ento cognitivo e de 

produção de linguagem 

A partir do deslanchar do processo nas fases ainda con 

sideradas pre-produção, se dá todo um desenvolvimento que pode 

ser acompanhado pelos resultados dos sujeitos do estudo longit~ 

dinal atraves das figuras 10 e 11. 

Consultando-as é possível ver as mudanças cognitivas 

que acompanham as diferentes fases de desenvolvimento da produ-

çao em cada sujeito. Gilberto, com 9 meses, 

circulares secundárias coordenadas, ou seja, 

apresenta reaçoes 

esquemas já desen-

volvidos que se coordenam e formam novas totalidades de compo~ 

tamento e o início de urna intencionalidade primitiva. Nesse es

tágio está numa fase pré-produção, vocalizando e imitando cada 

vez ma1S sons e palavras dos adultos e começando a emitir as 

primeiras palavras, talvez ainda "índices" corno supõe Piaget. 

Sua transição para o Estágio 2 de produção, em que começa a fa-

la propriamente dita, se dá depois que todo um processo cogni-

tivo de construção se processou e a cr1ança está na transição, 

iniciando o estágio VI. Todo o resto do período de acompanha

mento, em que a cr1ança continua a fazer progressos cognitivos, 

parece ser de sedimentação das aquisições de linguagem. Gilber-

to continua na fase da palavra-frase ou holofrástica, apenas 

ampliando seu vocabulário de produção (e se desenvolvendo quan

to ã compreensão). 
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o início do processo é semelhante em Thiago e também 

uma fase pré-produção aparece quando a criança mostra condutas 

de Estágio IV quanto ao desenvolvimento cognitivo. Começa a fa-

lar, entretanto, quando aparecem as primeiras reações circu1a-

res terciárias, com a elaboração de novos métodos de exploração 

da realidade e a busca ativa da novidade por si. Sõ na transi 

ção para o estágio VI, bem pouco antes de iniciar este estágio, 

é que passa para o próximo nível no desenvolvimento de produção 

(Estágio 3). são paralelos, então, o início de uma mudança qua-

1itativa na inteligência, que passa de sensível e motora a men 

tal e o aumento do comportamento comunicativo e interesse em 

linguagem, além da produção espontânea de emissões com duas pa-

lavras. 

-Os resultados do estudo transversal nao contradizem as 

observações do estudo longitudinal. O quadro XXXVI, apresenta 

a distribuição dos sujeitos deste estudo pelos estágios de de-

senvo1vimento cognitivo e de produção. 

QUADRO XXXVI 

Desenvolvimento Cognitivo e de Produção de Linguagem 

Distribuição dos sujeitos do estudo transversal 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 

PRODUÇÃO 

IIII/ijGFvJ~~8 

CJCJCJCJ : 1 

o 

2 2 

3 



215. 

Verifica-se que o desenvolvimento cognitivo, como em 

compreensão, não parece ser condição suficiente para o início do 

processo de produção de linguagem, já que há crianças de dife 

rentes níveis em etapas pré-produção. o início da fala só apa-

rece quando a criança apresenta pelo menos a possibilidade de 

reações circulares terciárias e só na transição para o estágio 

VI é observado um nível posterior (Etapa 3 - produção). Desde o 

estágio de reações circulares secundárias (Estágio 111), entre-

tanto, a criança pode iniciar a produção das primeiras pro to-

palavras. 

Sintetizando, ma~s uma vez, os dados dos dois tipos de 

-estudo, o quadro a seguir apresenta ainda uma comparaçao entre 

os níveis mínimos de desenvolvimento cognitivo observados em re 

lação às diferentes etapas de produção e compreensão. 

QUADRO XXXVII 

Desenvolvimento Cognitivo . ... . e o ~n~c~o das diferentes 

etapas de produção e compreensão 

ETAPAS DE 
ESTÁGIO DE ETAPAS DE 

PRODUÇÃO 
DESENVOLVIMENTO COMPREENSÃO COGNITIVO 

ESTÁGIO DE 
DESENVOLVIMENTO 

COGNITIVO 

O 111 O -

I 111 I 111 

2 IV/V 2 III/IV 

3 V/VI 3 III/IV 

4 4 V 

5 5 V/VI 
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3.6 - O desenvolvimento da noçao de objeto e da produção inicial 

de linguage. 

Também com o desenvolvimento da produção foi comparado 

o processo de construção pela criança da noção de objeto, tal co 

mo traduzido em algumas de suas condutas. Se observam paralelos 

d e f a s a dos em r e 1 a ç ã o a o que f o i v i s t o e m c o m p r e e n são . 

Foi verificado que a fala propriamente dita começa a se 

manifestar quando a criança já e capaz de uma busca ativa do ob-

jeto desaparecido. Thiago ê a criança que mostra o nível 2 de 

produção em epoca mais precoce do processo, quando era capaz de 

ativamente buscar o objeto quando havia esboçado previamente um 

gesto de preensão. Gilberto, só em etapa posterior começa a fa-

lar, quando, com um único deslocamento invisível, ê capaz de pe~ 

ceber que o objeto desaparecido permanece, ainda existe e também 

consegue, nessas circunstâncias, fazer movimentos para procura-

lo. Só ao atingir a etapa final do processo de construção desse 

primeiro invariante, a noçao de um objeto permanente, o nível 3 

de produção foi atingido por Thiago. 

Nos dados do estudo transversal se observa que, em ge-

ral,as crianças que estavam começando a falar (Etapa 2) estavam 

neste último nível da noção de permanência de objeto, ou pelo m~ 

nos mostravam-se capazes de ativamente procurar o objeto desap~ 

recido e localizá-lo após uma série de deslocamentos invisíveis. 

Uma das crianças, contudo, já falava e não havia atingido esta 

etapa da noção de objeto, só sendo capaz de reconhecê-lo como 

permanente diante de deslocamentos 
., . 

Vl.Sl.vel.s. 
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o quadro a seguir mostra como se relacionam as conqui~ 

tas no desenvolvimento da produção e da noção de objeto. 

QUADRO XXXVIII 

Desenvolvimento inicial de produção e 

-construçao da noçao de objeto 

NOÇÕES DE 

OBJETO 

I NrVEIS DE PRODUÇÃ~ 

0D0D 
5 D 
2 

3 4 

2 3 D 
1 

4 3 

2 

Observa-se, alem do que já foi discutido quanto ao iní 

cio da fala, que já é possível um desenvolvimento incipiente de 

fala (nível 1), desde a etapa em que a criança começa a reconhe 

cer que um objeto parcialmente encoberto ainda existe e está 
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ali. podendo ser alcançado por um gesto seu. Desenvolvimentos PO! 

teriores de produção, entretantoJ se mostram associados a 

pas que sé aproximam da noção de objeto permanente. 

eta-

Finalmente. para que seja possível estabelecer parale

los com a relação observada entre construção da noçao de objeto 

e o desenvolvimento da compreensão, é apresentado um quadro com 

parativo. 
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QUADRO XXXIX 

Desenvolvimento da noção de objeto e início de diferentes etapas 

de desenvolvimento inicial de linguagem 

(compreensão e produção) 

CONSTRUÇÃO DA NOÇÃO 
DE OBJETO 

1. Reconstrução de um 
todo invisível a 
partir de uma fra
ção visível 

2. Busca ativa de obje 
to desaparecido com 
esboço de preensão 
prévia 

3. Busca ativa de obje 
to desaparecido sem 
esboço de preensão 
prévia 

4. Busca ativa de obje 
to desaparecido com 
sucessão de desloca 
mentos . ~ . 

v~s~ve~s 

5. Busca ativa de obje 
to desaparecido com 
um único deslocamen 
to invisível -

6. Busca ativa de obje 
to desaparecido com 
sucessão de desloca 

• lO" ,. mentos ~nv~s~ve~s 

7. Busca ativa de obje 
to desaparecido com 
dedução 

COMPREENSÃO 
INICIAL DE 

LINGUAGEM 

NfvEIS 

1, 2 e 3 

NfvEL 

4 

I 

PRODUÇÃO INICIAL 
DE LINGUAGEM 

NfvEL 1 
Vocalizações 

que soam como 
palavras; início da imita
ção mais sistemática de 
sons e palavras; apareci
mento e uso esporádico de 
algumas palavras 

NfvEL 2 I Início da emis-
de palavras iso 

ladas usadas de forma siste 
mática 

NfvEL 3 

-soes com 
mento do 

-

Produção espo!: 
tânea de emis

duas palavras. Au 
vocabulário, do 

comportamento comunicativo 
e interesse em linguagem 



c o N C L USO E S 

A~ ~oi~a~ e~tão no mun

do eu ~Ó p~e~i~o ap~ende~ 

P. da Viola 
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Este estudo surgiu de indagações referentes ã natureza 

do "estado inicial" (segundo terminologia de Chomsky) no proce,! 

so de aquisição de linguagem. Pretende trazer uma contribuição 

ã discussão da relação linguagem - cognição, atraves do exame 

de um aspecto restrito do problema: a hipótese construtivista 

de aquisição de linguagem. Especificamente, tenta analisar a 

possibilidade de explicitação desta hipótese de forma a permi-

tir seu teste empírico e, a partir das evidências . -Jaencontra-

das e das lacunas observadas, aprofundar o estudo das bases co~ 

nitivas para a aquisição de linguagem. 

A partir do exame da teoria piagetiana e de análise da 

literatura delinearam-se objetivos e"hipóteses de trabalho para 

esta pesquisa, incluindo um estudo longitudinal, complementado 

por outro transversal. Ambos foram conduzidos no ambiente natu 

ral, com os adultos significativos interagindo com a criança ou 

acompanhando a interação desta com o experimentador. 

Os dados obtidos, apresentados de forma pormenorizada 

no capítulo anterior, não falseiam as hipóteses de trabalho. Ou 

seja, apoiam as seguintes ideias: 

o ~nZ~~o da linguagem não ê ~a~a~te~izado apena~ pe

la emi~~ão da~ p~~me~~a~ palav~a~; 

- Embo~a di~e~ionado~ pela ve~tente úni~a de di6e~en~~ 

ação ~~gni6i~ante-~ign~6i~ado, do~~ p~o~e~~o~ podem 

~e~ identi6i~ado~ no de~envolv~mento de l~nguagem: 

~omp~een~ão e p~odução 
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~o~ quanto ã etapa em que ~e inic~am, ao ~eu ~Ztmo 

de de~envolvimento e ao conteúdo de ~eu léxico ~n~-

cial; 

- t po~~Zvel o de~envolvimento inicial da linguagem a~ 

te~ do e~tãgio VI do pe~Zodo ~en~õ~io-moto~ e 

a~ con~t~uçõe~ 6inai~ de~te pe~Zodo não con~tituem 

condiçõe~ nece~~ã~ia~ pa~a e~te de~envolvimento. 

Assim, a hipótese piagetiana do caráter necessário e 

suficiente das construçoes sensório-motoras, a nível de seu es-

tágio final para aquisição de linguagem não é confirmada. As 

evidências, na amostra estudada, estao mais de acordo com a po-

. -s1çao de outros autores citados como Inhe1der, Edwards, Nelson, 

Bruner e mesmo Sinc1air em seu estudo de 1985, de que as refe-

ridas construções explicam apenas parte do processo. Sugerem 

que a aquisição de linguagem não parece ser consequência direta 

do desenvolvimento cognitivo, tal como descrito nas aquisições 

dos diferentes estágios do período sensório motor. 

Considera-se que uma contribuição deste estudo é a de-

monstração da importância de se levar em conta o processo de 

-compreensao na análise da ontogênese da linguagem. Sua redu-

çao a vertente produtiva ou de fala apenas, como ocorre na maio 

ria dos trabalhos revistos, parece restringir linguagem a desem 

penho, não incluindo toda uma competência anterior em evolução. 

Falar em início da linguagem somente quando há um vocabulário 

considerável de palavras", como alguns autores que seguem a a-

bordagem da epistemologia genética, já citados, é subestimar as 

consideráveis aquisições anteriores, já lingUísticas, envolvi-
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-das em poder começar a entender o que e falado. 

Mesmo ressaltando-se a dificuldade, já apontada, de se 

definir compreensão de linguagem e a consideração de que os as-

pectos aqui tratados representam o ponto de partida de todo um 

processo de desenvolvimento, é possível fazer algumas constata-

ções importantes. Os resultados obtidos, tanto no estudo longi 

tudinal como no transversal, permitem que se verifique que as 

crianças começam a compreender linguagem quando ainda se en-

contram em estágios intermediários do período sensório-motor, a 

partir de nove meses de idade. Em geral se observa que as cr~-

anças começam a responder significativamente a unidades semânti 

cas isoladas quando se mostram capazes de coordenar reaçoes c~r 

culares secundárias, ou na transição para o aparecimento das re 

ações circulares terciárias e desde que podem reconstruir um ob 

jeto que está parcialmente invisível, a partir de uma fração do 

mesmo que está visível. 

Assim, as primeiras evidências de compreensao de lin-

guagem são verificcdas na época em que, para Piaget, são obser-

vados os primeiros "índices". Estes seriam as primeiras indica 

ções de que existe para a criança relação entre significante e 

I ,;r significado, embora para ele esta seja ainda representacional e 

esteja presa ao aqui e agora. Considera-se que essas primeiras 

palavras compreendidas nao são meros índices neste sentido pia-

getiano e, s~m, já pressupõem representação. Isto porque, embo-

ra a criança nao tenha ainda apresentado nenhuma evidência de 

imitação diferida (que seria indicação da capacidade de repre-

sentação), responder não aleatoriamente ã linguagem do adulto 

leva a pensar que a palavra foi relacionada de alguma maneira 
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com uma imagem mental. Parece que, num certo sentido, essas pr~ 

meiras instâncias de -compreensao tal como aqui definidas, -sao co 

mo "imitações diferidas". A criança decodifica a associação en-

tre significante-significado feita pelo adulto, através da rela-

çao significante--referente, quando este, em várias ocasiões, li 

gou uma palavra a um objeto ou outra parte do real. Quando é ca 

paz de, ouvindo a palavra estabelecer algum tipo de relação com 

o real, mostra que construiu uma imagem mental desta relação e 

pode recuperar na mem6riao element~ que está faltando. 

Alem disso, o início de compreensão verificado é impor-

tante teoricamente porque, especialmente no caso dos sujeitos do 

estudo transversal (devido ã metodologia de avaliação já discuti 

da), indicam a possibilida~e de decodificação de signos e nao 

símbolos, antes do previsto pela teoria piagetiana. Para Piaget, 

as primeiras palavras são empregadas com um significado especial, 

particular, e, portanto, nao sao verdadeiros signos. Teriam,sim, 

a função de símbolos, embora, de qualquer maneira, .'-Ja envolvendo 

uma diferenciação significado-significante. Piaget se refere -as 

primeiras palavras faladas e situa esta diferenciação na etapa 

do aparecimento das primeiras formações semióticas. Os resulta-

dos obtidos neste estudo levam a hipóteses diferentes: a de que 

esta diferenciação se dá quando a criança está numa fase de coor 

denação de esquemas secundários e que, mesmo envolvendo inicial-

mente símbolos (na etapa I de compreensão), logo está ligada a 

decodificação de signos (a partir do nível 2 de compreensão). 

Embora os dados nao sejam conclusivos para a especific~ 

çao de pre-requisitos para aquisição de linguagem, pode-se refle 

tir sobre as aquisições descritas por Piaget no estágio em que, 



225. 

neste estudo, foi observado o início de -compreensao (Estágio IV). 

Nele os esquemas ate entao desenvolvidos se coordenam e formam 

novas totalidades! de comportamento ou seqU~ncias definidas e or-

ganizadas que são usadas para resolver situações novas. Uma ca-

racterística fundamental é o início de uma intencional idade pri-

mitiva. A criança começa a tentar alcançar objetos utilizando ~ 

tividades e esquemas intermediários, não se restringindo a slm-

plesmente repetir esquemas para reproduzir resultados. Se obser-

va ainda uma diferenciação incipiente entre meios e fins e as 

partes e o todo. 

r possível que as construçoes desse estágio constituam 

uma base que permite as construções do conhecimento linguístico 

verificadas neste trabalho no início de compreensão. Duas con-

quis tas fundamentais podem ser necessárias para a transição de 

uma fase pré-lingUística para lingUística: esta intencronalid~ 

de primitiva e um aspecto que foi descrito nos resultados: a 

compreensão de que se tem um nome e a possibilidade de responder 

a ele. A primeira ê basicamente cognitiva, mas a segunda envol-

ve todo um aspecto do desenvolvimento emocional que não foi tra-

tado neste estudo: o processo de separação e individuação. A 

criança pode estar passando por importantes transformações nesta 

etapa de seu desenvolvimento no sentido de sua individuação que, 

aliadas a novas possibilidades cognitivas permitem o desencade-

ar de um processo de uso da linguagem como um novo instrumento. 

As aquisições apontadas talvez sejam necessárias para o iníciode 

compreensão de linguagem, mas não parecem suficientes, já que 

foi observado que, em vários sujeitos, este nível de desenvolvi-

mento nao bastava para essas conquistas lingUísticas. 
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Quanto a produção de linguagem, os resultados obtidos 

nos estudos longitudinal e transversal se aproximam da hipóte-

se piagetiana e sao contrastantes com/o discutido em relação 

a compreensao. Foi verificado que 
. . . 

o lnlclo da fala se dá em e-

tapas posteriores do período sensório-motor. o processo de 

produção de linguagem se inicia de forma mais efetiva, começan-

do a criança a dar nomes, sistematicamente, à objetos e ações do 

mundo, quando já apresenta reações circulares terciárias (como 

lngram já havia observado e também Bates e seus colaboradores), 

e já e capaz de, pelo menos, uma busca ativa do objeto desapar~ 

cido apos uma serie de deslocamentos 
. ..., . 
lnVlSlvelS. De qualquer 

maneira, embora malS próximo do que e hipotetizado por Piaget, 

o desenvolvimento cognitivo observado no início da fala, forta-

Ieee a conclusão de que as construções da inteligência sensório-

motora, a nível de seu estágio final, nao parecem ser necessa~ 

rlas para o início de linguagem. 

Alem do interesse em caracterizar as bases cognitivas 

da ontogênese da linguagem, o estudo trouxe ainda dados para a 

análise e descrição da relação entre os processos de desenvolvi 

mento inicial cognitivo e lingUístico, este último abrangendo 

compreensao e produção. 

Tal como hipotetizado, foi observada uma diferença Sl~ 

nificativa entre os processos de desenvolvimento de compreensão 

e produção, que se manifesta em diferentes aspectos. Há uma de 

fasagem na época em que ambos começam (nos 
. . 

nlvelS definidos pa-

ra este estudo): compreensao a partir de 9 meses apioximadame~ 

te e produç~o a partir de "11-13 meses e, consequentement~ no es 

tágio de desenvolvimento cognitivo em que isto é observado. Alem 
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disso se verifica uma diferença quantitativa sistemática en tre 

os vocabulários de compreensão e produção, durante todo o perí~ 

do de observação dos sujeitos do estudo longitudinal, confirma 

da para todas as crianças do estudo transversal em todas as fai 

xas etárias. Esta diferença quanto ao número de palavras fala 

das e compreendidas ê observada também no ritmo de construçao 

dos dois tipos de vocabulário. As crianças nao so desenvolve--

ram um maior vocabulário de compreensão como incorporavam novas 

palavras ao vocabulário mais rapidamente em compreensão do que 

em produção. Também nos níveis de desenvolvimento alcançados 

nos dois processos, uma defasagem é observada. Com 18 meses os 

dois sujeitos do estudo longitudinal mostravam sinais de compr~ 

ender emissões verbais mais complexas do que eram capazes de 

produzir, o que ê corroborado pelos dados do estudo transversal 

em que sistematicamente o desenvolvimento de compreensao se mos 

tra em níveis superiores ao observado em produção. 

o estudo permite acompanhar ainda conteúdo semântico 

dos dois vocabulários. A comparaçao foi planejada com a finali 

dade de verificar diferenças fundamentais no desenvolvimento de 

compreensão e produção que trouxessem evidência para o tipo de 

processo representacional que pudesse estar envolvido. Clark,em 

seu trabalho discutido em capítulo anterior sugere a poss~ 

bilidade de um duplo processo representacional, diferenciado e 

específico para compreensão e produção. Os dados da presente 

pesquisa não confirmam esta hipótese (mas também não são sufi-

cientemente fortes para falseá-la). As diferenças observadas e~ 

tre produção e compreensão parece~ estar mais ligadas i defasa-

gem no nível -de desenvolvimento nos dois processos do que a pr~ 

sença de um duplo processo representacional. 
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Independentemente das diferenças que se pretendia de

tectar, o exame do conteúdo nos dois vocabulários mostra que,e~ 

bora as crianças usem e entendam palavras de difetentes categ~ 

rias semânticas desde etapas iniciais do desenvolvimento, pred~ 

minam, em geral, palavras de objeto. Além disso é possível ob-

servar uma sequência evolutiva que se repete de forma 

no desenvolvimento da compreensão e da produção. 

similar 

As pr1me1ras palavras compreendidas e produzidas se r~ 

ferem principalmente a pessoas, animais e objetos de significa-

do especial para a criança. Assim, a linguagem está c1rcuns-

crita a palavras que sao ~specíficas, 

pessoa objeto ou animal. Às palavras 

nome1am uma 

deste tipo, 

determinada 

que aqui fo-

ram denominadas "palavras de objeto", logo são acrescentadas p~ 

lavras que se referem às ações simples que podem ser executadas 

com, sobre ou por essas pessoas e objetos. Estas sao mais fre 

quentes no início de compreensao do que da fala. A c a t e g o r i a de 

modificadores, mesmo num uso restrito, parece ser de aquisiçao 

posterior, aparecendo pouco nesta faixa etária, mesmo em vocab~ 

lários de compreensão. Palavras mais gerais, que se referem a 

categorias de objetos sao gradativamente incluídas no vocabulá 

r10, tanto de compreensao como de produção, embora ma1S fre-

quentes no pr1me1ro. Seu uso, sofre tambem uma evolução. A cri 

ança inicialmente compreende essas palavras gera1s de uma mane1 

ra ma1S restrita. Pode relacionar cada uma delas com um úni-

co objeto familiar. Logo, entretanto, amplia sua extensao para 

incluir outros objetos da categoria, num processo que pode en

volver uma construção de protótipos como supõe E. Rosch, que se 

modificam com o desenvolvimento e que posteriormente sofrerão to 
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da uma elaboração conceitual. 

Finalmente, o estudo fornece evidências quanto ao pa

pel de um processo privilegiado por Piaget na formação do símbo 

lo pela criança, em que há o predomínio da acomodação sobre a 

assimilação: a imitação. Além de ser observada nos' sujeitos do 

estudo longitudinal, a passagem pelas diferentes etapas descri

tas por Piaget, pode-se detectar alguns aspectos importantes r~ 

lacionados ao desenvolvimento específico de produção e compree~ 

sao. 

Há uma troca constante entre o adulto e a criança, que 

inicialmente e predominantemente lúdica com os sons sendo usa-

dos como meio de um brinquedo conjunto. Esta troca, em que há 

imitação de sons pelo adulto e pela criança, parece fundamental 

para o desenvolvimento da possibilidade do uso da linguagem pa

ra comunicaçao, como uma das fases para o estabelecimento de 

um proto-diálogo. Aparentemente, tanto a mae (ou outro adulto) 

como o bebê imitam um ao outro como forma de se comunicar. Além 

disso, pela imitação chegam a poder construir "sentidos" para o 

comportamento do outro, e para os sons, significativos ou nao 

que êle emite. Assim, o processo imitativo serl.a fundamentalp~ 

ra o desenvolvimento da linguagem em geral, tanto em seu aspec-

to de compreensão como produtivo. Isto nao quer dizer,entre--

tanto, exigencias iguais quanto ã necessidade de imitar o som 

de uma palavra para compreendê-la ou produzí-Ia. Acompanhando 

o desenvolvimento de compreensão e produção das palavras do vo-

cabulário inicial de crianças do estudo longitudinal, foi Vl.S-

to, que, alem de possíveis e esperadas diferenças individuais, 

alguns padrões podem ser idéntificados. Embora a criança imite 
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sons sem sentido (sendo também imitada pelo adulto) desde fases em 

que não apresenta compreensão, em geral só começa a imitar aproxi-

mações de uma determinada palavra, depois ~ue já mostrou compree~ 

dê-la, mesmo que de uma forma primitiva. Isto e diverso do que 0-

corre em relação ã fala, onde a produção de uma palavra parece 0-

correr em geral depois de experiências de um jogo imitativo com o 

adulto. 

o processo de desenvolvimento de compreensão e produção 

de linguagem, embora com as defasagens observadas se desenrola Sl-

multaneamente. Abstraindo-se as diferenças individuais entre os 

sujeitos do estudo, se pode chegar a uma síntese da interrelação 

desse processo de desenvolvimento lingUístico com o desenvolvimen-

to cognitivo. 

Desde a etapa em que a criança apresenta principalmente 

-reaçoes circulares secundárias e pode perceber que uma fração 
. .. 

V1S1 

vel de um objeto s~mi-oculto é parte.do todo que pode ser recuper~ 

do, seu desenvolvimento lingUístico começa a se processar. Já é c~ 

paz de começar a responder ã fala de adultos em situações rituali-

zadas e restritas, embora não fale palavras e apenas balbucie e 

experimente vocalizações repetidas ou continuadas. 

Quando começam a aparecer, mesmo que de forma nao gener~ 

lizada, as primeiras coordenações de reações circulares secundá-

rias e ainda no mesmo estágio de construção da noção de objeto, a 

criança mostra poder responder consistentemente a uma unidade se-

mântica numa determinada emissão. ~ o início da compreensão. Nes-

ta ocasião o progresso no desenvolvimento de produção se revela no 

aparecimento de vocalizações que soam como palavras e na imitação 

mais sistemática de sons e palavras. 
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Com o desenvolvimento da possibilidade de coordenação 

de reações circulares secundárias, a resposta ã linguagem se 

amplia e generaliza, com a compreensão das primeiras combina

ções de unidades semânticas e a diversificação do vocabulário 

compreendido incluindo palavras gerais de objeto e palavras de 

ação, embora sem progresso substantivo na fala .. Não obstante,i 

ocasião de urna intensa interação com adultos significativos e a 

experimentação de imitação reciproca de sons e progresso na 

.construção da noção de objeto que, quando oculto, já pode ser 

buscado ativamente mesmo quando não há esboço privio de 

sao. 

preen-

Só com o aparecimento inicial de reaçoes circulares ter 

ciárias e o progresso na noçao de objeto que i percebido corno 

permanente e pode ser procurado quando submetido a deslocamen-

tos diversos, começa a fala propriamente dita. g a ipoca da 

emissão das primeiras pala~ras usad~s de forMa sistemática. são, 

em geral, palavras que dão nome a pessoas, objetos favoritos (tal 

vez transicionais) ou animais de estimação. A capacidade de 

compreensao já se mostra, entao, ampliada, englobando combina 

ções com três unidades semânticas, de palavras de diferentes ca 

tegorias, incluindo os primeiros modificadores. 

A compreensao mais generalizada e sistemática de sen-

tenças mais complexas, de mais de três unidades semânticas, foi 

bem pouco comum na faixa etária estudada e só aparece quando a 

criança apresenta estabelecida a noção de objeto permanente num 

espaço único e as primeiras condutas características do está-

gio VI. Apenas com essas conquistas se observa a generalização 

da fala, o aumento do vocabulário, do comportamento comunicati-
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vo e do interesse pela linguagem, alem do começo da produção es 

pontânea de emissões com duas palavras. 

Finalmente, as observações da interação entre as cr1an 

ças estudadas e os adultos de seu ambiente familiar permitem a! 

gumas reflexões sobre o processo de aquisição de linguagem e o 

que ele envolve. Foi apontado já quando apresentados os resul-

tados que, embora admitindo a complexidade" desse processo, este 

estudo apresenta apenas um recorte do mesmo, dentro de uma 

perspectiva cognitiva. Fica evidente que este recorte é insufi 

ciente. o estudo realizado mostrou de forma nítida que o pr~ 

cessso inicial de aquisição de linguagem envolve alem da crian-

ça e sua relação com um mundo de objetos, uma íntima relação com 

o "outro", personificado inicialmente pela mãe. Verifica-se que 

este processo e construtivo, mas que, 
4' • 

no m1n1mo, ê tim processo 

de construçao a dois e que deve se iniciar bem antes da etapa 

tomada aqui como ponto de partida. Neste processo de constru-

çao a dois, que se fundamenta, aparentemente, na idéia que a 

mae tem do bebê e do que espera dele, se destaca o papel da 1n-

tencionalidade, mais uma vez. Aqui, não a intencional idade in 

cipiente que se manifesta na criança na mesma epoca em que ela 

começa a compreender linguagem, mas a que o adulto (principal---

mente a mãe) infere ou atribui a seu comportamento. A mãe pa-

rece, desde o início, considerar este comportamento" como tendo 

sentido. Assim ela não fica passiva em sua interação com o be-

bê, mas também nao age para dirigir seu comportamento para uma 

meta de adequabilidade como supõe um modelo empirista. Age,sim, 

contingentemente a este sentido que distingue ou hipotetiza no 

comportamento de seu bebê, inclusive seu comportamento lingUís-
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tico ou pré-lingUístico. As imitações com expansao, descritas 

nos resultados, parecem uma tentativa de testar hipóteses sobre 

o sentido e pressupõem intencional idade nas/emissões do bebi. 

Esses dados nos levam a hipotetizar que parece haver 

nao só um processo de equilibração majorante na construçao do 

conhecimento pela criança que levaria ã linguagem. Pode estar 

em açao uma equilibração de segunda ordem, tambem majorante em 

que mae e filho inicialmente e depois os demais adultos signif! 

cativos, constroem juntos o conhecimento um do outro e o adulto 

compartilha com a cr1ança seu conhecimento do real. Não foi ob

servada uma modelagem gradual do comportamento lingUístico. A 

mae nao ensina i criança a compreender linguagem e falar. Mas, 

tem papel ativo nesse processo, na medida em que ajuda a crian

ça a compartilhar com ela partes do real, a perceber que seus a 

tos são vistos to~o tendo sentido e que ela pode compartilhare~ 

te sentido com outro. ~. possível que a intencional idade que se 

percebe incipientemente no estágio IV na criança seja resultan

te de um processo duplo, não só interno, tal como descrito por 

Piaget, mas externo, em que e atribuida pelo outro e depois 1n

ternalizada. 

Em síntese, embora ressaltando-se as limitações já de

lineadas anteriormente, acredita-se que este trabalho tenha a

tingido os objetivos previstos e possa contribuir significativ~ 

mente para um maior conhecimento do complicado processo de se 

iniciar a compreender linguagem e falar. Não trouxe a identifi

cação de pré-requisitos cognitivos para aquisição de linguagem, 

mas permite que sejam rejeitadas algumas hipóteses quanto a 

eles. Permite ainda a identificação de alguns fatores que cons 
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tituem marcos significativos. Estes parecem conseqUência de a! 

gum processo mais fundamental a ser explicitado, que permite a 

discriminação significante-significado, cuja base pode ser, em I 

larga medida, inata. Novos estudos sao necessários para um a

profundamento das reflexões do presente trabalho e verificação 

de algumas inferências feitas hipoteticamente. 
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Gilberto 

Obs.: 11 

Semana: 6~ 

Dia: Sábado 

247. 

Dia: 28/09/85 

Duração: 9:30 - 10:30 - 60 mino (fita 8 - BASF LH 60) 

Interação com - mãe (principalmente) e pai (tio e D. Maria au-

sentes) 

Observações Gerais 

Observação realizada no quarto enquanto mae arruma e 

brinca com Gilberto. Pai na cozinha. 

Foi difici1 registrar tudo que a mãe falava. Só depois, 

na transcrição da sessão foi possive1 completar os da

dos. 



(9: 30) 

(Mãe) 

*(fala comigo) 

né Gilberto?/ 
*mas foi isso não foi 
nada demais não, era 
simplesmente isso que eu 
ia fazer I a gente sua 
muito I A gente vai comprar 

Maria Lucia porque -voce 
va i ver o verão aqui 
como e I eu cheguei ontem 
aí nos fomos fazer a 
compra do mês I Ai eu 
disse ao Jorge, sinto muito. 
deixei tudo espalhado I 
por pouco você encontrava 
tudo espalhado / Jorge que 
tava arrumando / 
oi / x I 

(sentado no chão) 

(durante esse tempo G. enga
tinha, pára, pega chave, sa
code) 

-e ai 

a a I (com chave) 
é rapazl (fica de pé na cama, 
larga o rádio I aí o rádiol mexe no rádio) 
o que você quer?1 x I 
quer brincar no rádio?/ 
a mae nao ligou / (ri) 
não ligou I 

achou a bolsa / ih no 
chão a bolsa/ 
t t t t t / x I 
que foi?1 

(vê relógio na minha 
mão, toca, se abaixa, 
engatinha para bolsa 
que está no chão do 
quarto, no cantinho) 

(olha) 
(bolsa na boca) 
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vou pegã um pedaço de 
- -pao para voce G. I deve 

tã com fomel 

i h achoul 
nao vai comê cobertor nãol 
(tira tampinha de sua ma~ 

(vai ate mesinha, puxa 
coberta, pega tampinha) 

guarda) (acompanha com olhar) 
você viu ne?1 (fala 
comigo) olhando pra 
ver aonde eu i a 
guardarl 

Gilberto! I (põe brinquedo 
no chão) 

G! os remédios nao, tã?1 
aqui I 

pegã a linha I 
vou pega pedaço de pao I 
(sai) 

(volta) 
toma! pão I pao I você 
que pão?1 

não e tudo na boca não 
G. I tã duro! I de 
ontem I e de ontem I 
que biscoito?1 um?1 

jã espalhei tudo ai ne 
G.?I (sai) 

o ãl 
um I e uml 
um I (baixinho) 
e e ã I (em pe com tampa) 
a um I 

(acha linha no tapete, 
engatinha em sua direção 
e pega) 

(engatinha com vidro 
de remedio e tampa) 
(pega canudo) 
ã I (com fita e canudo) 

bate canudo na fita 
um I (bate, olha mão, 
pega pão põe na bôca) 

(continua comendo pão) 
um ê I u um) 

(sai atrãs engatinhando 
para sala) 
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(9:37) * (gravador é deslig! 
do) 

(pai) ô rapaz, o que você 
quer aqui?/ 
(mãe) tã qui / o que voce 
quer fazer aqui?/Gilberto!/ 
toma, toma! daqui ê só 
isso / (dã martelo de brin
quedo 

(mãe fecha porta, dá chavei
ro) 
fechei Itoma!/ vai lá I 

relógio do pai Ixl relógio 
do pai pode apanhá / 
meu não / 
(vai para o quarto) 
ah, sei I 

cadê você?1 (olha) ah tá 
no quarto do tio I 
ah, ele não tã aí I titio 
saiu / tá procurando 

tchau I x I 

(ri) hum / hum / 

(pega, so lta) 
(engatinha p/cozinha) 
dá / gá I 

(pega relógio do pai) 
(olha, exami na) 

a a a a / 

u um / 
(vai, engatinhando, para o 
quarto do ti o) 

a á / (de pe na 
cama) 

(es tende a mão) 

(estende a mão) 
cai/ 

(engatinha pelo quarto, sen
ta, me olha) 
a, dá / uau / (estende a mão 
e me olha) 
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(eu) tchau, Gilberto I 

(mãe) ah, já veio I já foi 
onde tinha que ir I 
mãe vai sentar ai I 
Gilberto, vamos brincar I 
pera ai que vou pegar 

a a á I e e e I (vai para o 
qua rto) 
ah I 

lápis e papel I (se levanta) (vai para mesa de cabeceira) 
não, pera ai I 

(9:43) * (ligo novamente) 
Gilberto Ixl aqui õ filho I 
larga esse rádio I esquece 
o rádio um pouco Ivem 
cá vem I vem cá I rádio nao 
é brinquedo I venha cá 
G. I larga I vem I 
(tira o rádio de sua mão) 
Vem cá I olha aqui I x I 
(pega caderno e caneta, 

~ 

senta no chão) aqui I õ G! I 
eil e aqui I toma Ixl rabis
ca meu filho I você gosta I 
x Ixl o caderno do seu pai 
você gosta I aqui G.I vem 
rabiscar meu filho I olha 
aqui I aqui õ, tã vendo I 
(afasta rádio) mãe é 
implicante tambéml e agora?1 

(sentada no chão) 

(mexe no rádio, girando 
botão) 

(chora) 

(pãra de chorar, engati
nha para a mãe) 

(pãra) 

(volta para mesa de cabeceira, 
puxa rádio) 

ê I 
g ga I e e ál 
ga e ê I gá I 
(puxa fio do gravador -
que está ligado atrás da me
sa de cabeceira) 
(abana mão) 
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(mãe ri) tchau f tã me 
dando tchau f agora você 
vai sair f tã me mandando 
embora f o õ o carrinho da 
tia f olha aqui o carrinho 
da tia f mamãe tirou as ro 
dinhas f você tava comendo 
as rodas f lembra?f aqui õf 
carrinho da tia f não e f -
õ seu pandeirinho f õ G. f 
aqui o que você ganhou de 
Cosme e Damião f 

(mãe tira brinquedos do 
saco) 

tã bom?f tã?f tã gostoso?f 
x f tã f 
tã bom f 

não, tchau f tchau 
Gilberto! f õ a colherzinha 
para misturar a coisinha f 
(com panelinha e colher) 
tã vendo?f 

Tã acabando ne G. f tã 
acabando f aqui õ / 
tã acabando õ f tã acabandof 
x f (cf rolo de esparadrapo) 
(ouve-se barulho de carro 
passando lã fora) 
õ o carro f aponta janela) 

(olha mãe) 

(bate gravador) 
um um f (olha) 

(vai para perto da mãe) 

(pega coelho de plãstico e 
garrafinha de plãstico, bate 
os dois) (examina coelho, 
poe na bôca) 

um f 
bã f 
(abana mão) 
a ã f tã f 

(pega colher e bate na caixa 
de fita, bate com a caixa de 
fita no chocalho, depois no 
pandei ro) 

u um f 

(olha para a janela) 
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Gilberto! / (pega caderno) 
Caderno do seu pai / do 
tempo que êle ia ã faculda
de / 

G.! / esquece isso / não 

(olha mãe) 
(pega pedacinho de papel e 
leva ã bôca) (volta ã cama e 
ao rádio) 

adianta / á / (se arrasta pelo chão) 
Ah agora rala / arrasta bem 
pelo chão / um / 
não qué nem sabê / psiu / 
psiu, garoto / x / dá / (ri) 
Você sabe né? / você sabe / 
tá tchau 
dá 

(um caderninho e lápis) 
mamãe vai escrever õ / 
eu também sei escrever / 
não ê sõ a tia não / 
escreve / ah / aqui õ / Gil-

ha ha / ma / 
da ga ha ha / dá / 
ha ha / ha / a a á / a a / 
(em pé na mesinha) 

berto / toma escreve / ah (vai para perto da mãe, pega 

toma / 

que foi o que você quer?/ 
um que foi?/ o que você 
quer,eim meu filho?/ 
õ õ aqui pandeiro / pan
deiro que mamãe comprou 
pro nenem nê?/ (mostra) 
lá trás / la trãs tá tudo 
guardado/ 

lápis, pega caderno bate, 
solta) dá / hu um / hu um / 
(baixinho) 
(pega bola, sacode, solta) 
dá / dddadá / (olha mãe) 

(engatinha p/ canto entre 
berço e parede) 

(engatinha para a sala) 
a á /(ri) 
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-Psiu G. I G.I aonde voce 
vai? Ixl filho, volta 
vem ca I x I x I x I x I x I 
toma I x I toma G.I toma Ixl 
aqui õ 
Vou calçã seu sapato I 
eu vou calçãl vou calçã 
seu sapato tambem I vou 
calçã um I õ I õ I jã calcei 
(colocando sapatinho de G. 
na ponta dos dedos do pe) 
agora você vem pegá I agora 
vou sair I pegar a chave e 
vou sair Icadê o outro?1 

vou calçá o outro, um I o I 
vou calçã I ah, você tã 
me abandonando aqui I 

vê calçar I 

tirou!1 

vou com outro pra rua I 
eu vou I posso?/vou lã 
no Rancho yerdel 
né,eim G.?/vou no Rancho 
com seu sapa tol 

então vou tomã cafe na 
sua canequinha I que 
você não quer e nada I 
Gilberto!1 meu filho I cadê 
elel 
ah, não tem medo de escuro, 
ne meu filho? lõ I olha 
aqui õ I (põe bola dentro 
da canequinha) você não 

(olha mae, senta) 
(continua olhando a mae e o 
que ela faz) 

a dê I 
(volta engatinhando ate a 
mãe) 

e hum I hum I (tira do 
pé da mãe, olha examina) 

(me olha) 
I a ã I 

dã I a ãl 

(engatinha para o co
redor) 

(continua) 

(pãra na porta do banheiro) 

(olha mãe) 

faz isso lõl você faz?1 a êl 

254. 



-desistiu?1 um?1 onde voce 

vai I epa I (ri) I eim?1 
o que você quer? I x I o 
que o nenem quer loque o 
meu nenem quer? Ihihum I 
( ri ) 
(pega tubo de plãstico 
põe bola no tubo, cai) 

(põe canudo dentro) 

~. aqui õ I olha aqui õloil 
~!I G!/oi nenem I (olha 
para G. através do tubo) 
~! loi meu filho I G.I 
~ u I u u (ri) I 

(9:56) 

Tã comendo papel, G!I pode 
parã I u uu um I (ri) 
tirou I 
ah você não deixa nada I 
tudo que eu pego voce tornai 
tudo que eu pego Itã vendol 
você tornai tudo que eu pego 

(pega, tenta tirar, 
põe canequinha na 
boca, solta, vai pará a mãe) 

(pega papel, olha) 

(pega tubo, olha, sacode) 
(olha de um lado, vira, 
olha outro lado) 

( olha pa ra mae 
pega tubo, ri, poe na 
bõca) 

uê I (estendendo a mão) 
êl 

(com papel, poe na bôca) 

nenem toma/õ vou guardar (sentado, olha) 
tudinhol (cata os brinquedos 
no chão) olhai dã papell 
õ,olha aqui/õlõl mamãe 
tãguardando tudinho, eiml 
é/olha I mamae tã 
guardando tudinho I aqui õ / 
ti ra o papel da boca I x I 
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ainda ficou outro pedaço I 
(pegando no colo) le1e 
se garante com dois pedaços I 
a, Gi1berto~ Ixl (ri) 

vamos lã (xixi vamos 
tira esse papel I ah, papel 
não ê prã comê não I a 
que mamãe vai tirar esse 
papel I (tenta tirar) venha 

cã I xl (ri) 
depois eu boto mais/ 

ah então come I tudo beml 
quê comê come I não vai 
conseguir engolir esse papell 
(ri) tá vendol como se fosse 
vencedor I tá rindo ne?1 
porque eu desisti ne?1 
esse papel Gilberto I(ri) 
dá papel prá mamãe ~õe 

aqui I põe papel aqui/xl 
põe aqui/põel dá pra 
mamãe aqui I vem cá G.I 
vem I põe papel aqui I 
põe, põe, papel Icadê o 
papel?1 x I x I 
a e Ihum I e isso ai I (ri) 
não tem mais não/também/foi 
o último I chega por hoje/ 
sua cota de papel hoje 

já foi / acabou ein I 

(esperneia) 

(esperneia, sai de seu 

colo) 

(pega outro papel e poe na 
boca) 

(ri) 

e é I 
huhum I 
h uhum / 

(com papel na bôca, olha 
mãe) 

hum I 

(engasga) 

(pega sapato) vira, olha 

(pega cadeado) 
buobôl 
am I (com sapato e cadeado) 
bate um no outro) 
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tenta come esse sapato 
agora / (tira papel) 
não vai comê mais papel/ 
chega por hoje / agora sô 
amanhã / 

agora deu para isso, segura 
uma coisa e vai andando 
com a outra / 

(10:00) * (gravador e desli-
gado) 

G! / u u! /onde você vai?/ 
tchau / 
(sala) 

ah, vai mexer nas fra1das/ 
tã bem/vamos fazer carrinho/ 
aqui ô/ vamos empurrar, 

(engatinha c/ sapato na 
mao para o corredor) 

a ã / 
(engatinha na direção 
de pacote de fraldas) 

mamãe ajuda / que bonito/ (olha mãe) 
x/ aqui ô / vamo lã / x/ 
(engatinha c/ Gilberto empu! (vem engatinhando 
rando pacotes de fraldas) com a mae na direção do 

quarto) 
tã chegando / x / 
empurra / x / tã torto/ 
x/ que vê, a lã / 
você tã tirando não 
vai dar para empurrar / 
oh, vamos lã / 
(olha G.) 
ah, serã que e o 
papel que estava na 
sua boca / x / por 
via das duvidas vou 
tirar / um monte / x / 
um montão / 

(deixa cair algo da boca) 
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(10:02) * (gravador e ligado 
novamente) 

Gilberto /ah não / já 

achou/ 
não falei que hoje já 
acabou / 

oi oi / 
dá / dá prá mamãe / 
dá prá mamãe / x / x / 

(vai para pedaço de 
papel 
a á / 
(pega caixa de fita) 
(estende caixa fita) 
a á / dá dá / 

e ê / e ê / 

G! / G! / (solta fita) 

G! não / não / (fazendo 
gesto com cabeça e dedo) 
não / não pode não /deixa 
ai / 
e / e / não pode / nao pode 
não / deixa o fio ai 
meu filho / não pode 
fazer isso / não pode / 
x / não / (fala baixinho) 
em seu ouvido) 
nao pode não / 

e e / 

dá um beijo / dá um 
beijo na mamãe dá / um/ 

(ri) hum / devagar/ 

(mexe no gravador) 

a á / 
(pega fio, tenta desligar) 

(continua) 

(ri) 

a á / e e / 
(pega vidro) 
(chega perto da mãe, encosta 
bôca em seu rosto) 

a a á / (pega rosto mãe) 

a ai ai sua unha tá grande / (apertando nariz da mãe) 
não faz isso não Gilberto/ 
essa unha não foi cortada/ 
a unha dessa mão ainda 
não foi cortada / devagar/ 
ai / * tem que cortar a 
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unha dele por etapas / (ri) 
quando ele dorme, tá 
brincando uma coisa assim/ 
acordou para / (se dirigindo 
a mim) 

ai / ai meu Deus / mas 
que brutalidade / Gilberto 
devagar meu filho / 
ah você gosta com a mão 
direita que tem mais 
força né? / (ri) 

não bri nca com a boca não/ 
não nariz não G. / chega, 
nariz não / 
á, á, tã bem/ tã doendo/ 
eu vou brincá com o seu 
também / (aperta o dele) 
eu vou brincã com o seu tb/ 
mamae vai brincã com o 
nariz do nenem (ai ~/ah e/ 

hum / nenem tambem/ x / 

já que outra brincadeira 

(ri) e é/hum hum/ 
(aperta bôca mãe) 
( vo lta ao na ri z ) 

e e / 

(ri) e ê / hã/ há / hã/ 
hã / 

(vai para gravador, olha, 
bate com a mão) 

ne?/ (aperta de novo) 

nossa, chega / tá queimando 
meu nariz/ 
vou dã mamá pro 
coelhinho / x / Gilberto, 
coelhinho vai mamã / 
aqui õ, meu filho, õ / 
(c/ coelhinho fingindo 
que vai dar de mamar) 
coelhinho vai mamar õ/ 

(olha mãe) 
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ih, coelhinho ta 
mamando I aqui ó I 
ta mamando I i o 
coe 1 hi nho ta mamando 
Gilberto, dá mamá 
pro coelho I (ri) 
ih, achou I bola de 
papel que coloquei 
aqui em cima I mas 
e faci1 I ó I 

(10:07) aqui na minha mão I 
ta vendo na minha mão/(ri) 
(com papel escondido 
na mão) 
tira I e só você tira I 
x I tira I ne, ta tão 
satisfeito I vamos vê se 
você tira 

tirou I pior que tirou e 
poe na bôca I 
não e prá brincar nao, 
e para comer I 
adora papel I mas adora 
para de mama para 
bota pape 1 na bôca I 
a ê I e isso ai lodo 
seu pai que pode 
fazer isso você não faz 
não I o meu joga a 
qualquer distância I ih 

I 

vai cair I vai cair meu fi
lho I vai cair /caiu nadai 
ele e bruto com ele 
mesmo I (ri) 

(vai para perto da mãe olha 
na direção da mesa de cabe
ceira) 
(vai para perto da mesa de 
cabeceira) 

(olha, pega mao da mãe) 

(abre mão da mae e tira) 

(põe na boca) 

(continua) 

(pega relógio na mesa de 
cabeceira, senta) 

(senta, examina relógio) 

ca I (caiu) 

(pega na mão da mãe) 
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ih abandonou tudo prã 
pegã bolinha de papel 
na mi nha mã'O) 

-pede I dá I x I voce nao 
pede I fala dã I 
ih, conseguiu pegã um 

(tenta abrir) 

(puxa um pedacinho) 

pedacinho ne meu filho I du I 
e e sim I 

ei IPI 
a mamae viu I 

ah, meu nariz novamente 
nao meu fil ho I 
ah G. então vou colocar 
no chão I você tã tocando 
no chão lopa I 

vou fazer um travesseiro 
aqui que eu vou dormir I 
(deita fingindo que vai 
dormi r) 

* lado 2 da fita 

G. mostra pra ela que 
você sabe cantã parabens I 
parabens prã você I 
nesta data querida I 

(10:10) muitas fe1icidadesl 
muitos anos de vida I 
anda, meu filho I 
(canta de novo) nesta data 
querida I 
e e preguiça I não tem jeito 
G. õ I (papel nos dentes) 
(ri) 

a ã I 

a ã I 
(pega nariz da mãe, 
larga pega re1õgio examina) 

a um I um I 

ddã I x I 

( olha, ri) 

ne I 

a ã I 
(olhando mãe) 

a ã (vai, pega, ri) 
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hu um / (ri) 
(abre e fecha boca) 

ih, arrumou um maior / 

ah, não come papel nao, 
G. / papel não, meu 
filho / 
cadê o ~ / G! /lã vem o 
pai/ 
lã vem eim (cadê o pai?/ 
cadê? /hum, papel/papel 
ô / papel/mamãe vai 
guardar / ô vou jogar 
lã na cama, eim / ô, 
acabou / 

G., olha!/ que brincã 
um pouquinho aqui no 
seu berço?/ que?/ não/ 
não / papel, papel, eu 
peguei / a mamae pegou 
o papel / 
(põe G. no berço) 

- -e so pra ve que voce 
tambe~ sabe brincar 
aqui no berço / numa boa / 
aqui ô / 

-você jã mostrou que voce 
também sabe mexê com 
esse negôcio aqui tudinho/ 
você não mostrou, mostrou?/ 

he hê / 
(pega caderno) 
(põe pedaço de papel na 
boca) 

(01 ha mãe) 

(olha cozinha) 

(pega bolinha de papel) 

hum / 
(pega varinha de prender 
bola de aniversãrio, pega vi 
dro, bate um no outro) 

(solta, pega papel) 

(olha para mãe) 
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deixa mãe tirã aqui pra 
ela te vê dai I (senta, tira 
protetor da grade do berço) 

foi foi I (ri) 

ah, tã tão apertado, eu dei 
um nõ tão cego I 
* deixa não faz mal não I 
- -e que voce via dai I 

eim eiml 
um I aqui o lõl (mexe 
no mõbile e brinquedos 
pendurados) tã brincando I 
mexe comigo aqui I olha 
aqui õ I olha aqui õ Imostra 
que você sabe dã murro 
na bola I õ I aqui õ I aqui 
õ I 
Gilberto!1 x I Gilberto õ I 
olha aqui õ I mamãe vai 
dar murro na bola I ... (ri) 
devagarl devagar Gilberto!1 
(rindo) 
devagar, meu filho I eu 
falei devagar!1 
que isso?1 (ri) devagar I 
devagar nenem Idevagar I 

(mãe abaixa e espia por 
entre grades) 

(ri) psiu I oi vizinho Ixl 
tubo bem?1 tudo bom aí?1 
um vizinho?1 tã tudo bem?1 
tã olhando vizinha, lã?1 

(em pe, segura na borda, o
lha brinquedo pendurado) 
a i ãl 

/ 

(olha mãe) 

-e 

(mexe em brinquedos no berço) 
e ê I 

(de pe no berço, sacode 
brinquedos pendurados) 

(continua sacudinho brin
quedos) 

(sacode forte) 

(continua sacudindo) 
(olha mãe) 

a ã I (senta) 

he ê I ê a a ã I 
he hê lhe hê la a a Iblã I 
a ã I 
(olhando mãe) 

dã e ê I ã I e ê I (ri) 
(pega mãe) 
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a vizinha lã ê fofoqueira 
um?1 a vizinha ê fofoquei- a ai I 
ra?1 a vizinha e fofoqueiral 
oi vizinho I x I x I 

tchau I x I tã tchau I 
tchau vizinho (tchau I x I 
(se abaixa), oi, me achou I 
ih I 
oi I oi I 

oi I oi I x I x I 

oi I 
(rosto perto de Gilberto 
a, vai morder meunariz?1 
vai morder, vai sair um 
monte de cravo na sua 
boca I (r;) 

ê sim I ê sim meu filho (ri) 
oi neguinho I esse neguinho 
tã bo~?/eim?1 ah, não I 
nao fica batendo na cara 
não G.I 
ah, eu sou seu saco 
de pancada, isso siml 
que mais, eim?1 você que 
mais I x I 
ai, meu filho, ai I 

ai chega I brincadeira 
tem hora I dentinhos super 
afi ados I 

e sim I x I meu filho I 

(se abaixa, olha mãe) 
he ê I e ê I 

a a a I 

e a I há há há I 

e a I há há I (aproxima boca) 

ê ê I a á I (em pe) 

(bate com mão, rosto mãe) 

(olha ri, continua) 
e ê I 

e a a a a I 

á a a I 

e á I 

um um I 
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nossa I um que beliscão 
violento I um I beliscão, 
tá tã bem I 
tchau I tchau tã Itchau/(se 
abaixa) 

10: 19 

(ri) (mãe levanta, ri) 
tô te olhando bem pelo 
buraquinho I (ri) a mae 
tã te olhando bem 
pelo buraquinho lé, né I 
voce sabe passar por baixo, 
porque não passou ?I 
(da cabeceira do berço) 
tu sabe direitinho passã 
por baixo I porque voce 
ainda não passou por 
baixo I 
G! um I G! Ixl u ui I 
(se abaixa) cadê filhinho, 
nenenzãol passa por baixo I 
olha, olha I 
você sabe passá por 
baixo I que que é?1 você 
sabe passá por baixo I 
ah, você sabe I voce sabe 
passá por baixo I 
- -o a mae aqui te cha-
mando I é sim Ichamando I 
ah, não mostrou prã tia 
que sabe passar por 
baixo I que você faz assim 
direitinho/(ri) eim?1 eim 
meu filho?1 

(aperta nariz mãe) 

(ri) o o ã I 

(e e a I (em pé) 

ê I 
(bate na cama, sacode mõbi-
1 e) 

(pega botão, sacode, ri) 

(olhando mãe, mõbile 
entre eles) 

(continua olhando mãe) 

(sacudindo mõbi1e) 
hê hê hê I 

hê hê hê I e hê I a I 

hê hê hê / 
he hê hê I 
(pega elefante poe na bôca) 

um I 
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então vou te colocar aqui 
e voce passa prá lá não I 
não vou não, você sabe I 
vai comê esses bagulhos, 
ai vai?1 
você vai comê bagulho?1 

e meu filhinho I que foi?1 
Ixl 

cadê negócio que voce vem 
buscar?1 
que mamãe põe aqui I 
(põe enfiada no berço 
varetinha da bola I 
você sabe passá! I tá ai 
se apertando I 

a á I 

(põe brinquedos na grade do 
berço) 

Gilberto! I 
(joga bola na parede) 
hum I oi I 

a bola I x I x I aqui outra 
bola I ó bola I (toca 
bola presa no mõbile) 

(10:22) 

a bola I x I toma bola I 
Gilberto I filho!1 

(põe na bôca outra vez) 

hê hê I e a I a a a I 
a a a I 

e I hê I 

(olha mãe) 

e á i á i á I 

ga I e ê I 

le lê á I 
há I 
he hê I 
(pega meia) 
iã/eêul 
(olha) 
(pisca) 

(joga bola fora do berço) 

(sacode móbil e) 

(brinca c/móbiles, sacudindo
os) 
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voce quer essa bola 
ne filhote?1 você quer 
essa?1 tã, então toma, 
segura tã?1 segura a bolinha! 
eim I 
toma bola I toma I 

ã vai comê meia I outro 
hobby I monte de hobby I 
(fechando cortinado sobre 
o berço) 
hum vou escondê meu ... 1 

vou escondê nenem Ix/xl 
tchau Ixl G! Itchau/xl 

psiu IG! I tchau Ix/xl tãl 
tchau I (ri) 
(faz cócega) 
o que tã fazendo aqui I 
(mexendo no pe) x I 
(tira cortinado) 
não vou escondê meu nenem 
não I não I x I x I 
nariz todo melado I 
devagar, olha o olhinhol 
el 

toma Ix I (dã chocalho) 

que descer?1 

que? I que descer?1 

(ri) vai fica ai ou vem 
pra cãl 

(se levanta) 

-a a I 

hum I (segura pe de meia) 

a a e e I hum hum I 

(ri) 

ttl (com pe para fora) 

(ri) 

(se balança segurando na 
grade) 
tatã I 
ã I e e I 
hê hê I (pega) 
a ã I dã I ã I (põe na bôca) 
(me olha) g gã I hê I 

e ã ã ã I (deixa cair choca
lho) 

- -e e e a I 

(olha mãe) 
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voce vem?/ x / x / 

quê descer? / 

vou enfeitar seu berço/cadê 
negócios que eu coloco tu
do aqui / (coloca brinque
dos sobre grade do berço) 

mamãe vai tirá travesseiro 
do nenem dai / senão 
você trepa pode dá 
impul so / 
ó fica lã /toma / fica lã 
escondido / (põe no can-

b b b / 
buã / 

buã / 

(pega, senta sobre travessei 
ro) 

to da cama) a a /(chora) 
sim senhor / (ri) 

oi vizinho foi / 

oi vizinho / tudo bom?/x/ 
ih tô com sono / com 
soninho / 

e a / 

ai / 

e e / 
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-----------------
AS ETAPAS DA INTELIG~NCIA SENSORIO-MOTORA DA CRIANÇA 

/ (Provas adaptadas de J. Piaget) 

I. Casati & I. Lezi ne 
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Exploração de objetos 

Busca de objetos desaparecidos 
(telas) ...................... . 

Inter~ediãrios - Cordões ..... . 
- Suporte ..... . 
- i ns trumento 

Combinação de objetos: 
- tubo-acinho 
- tubo-correntinha 

13 - NIVEL (estágio) ....... ] L ___ J L--.I _ 

-----------....--, 
COMPORTAMENTO 
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I TEM II AVAL. I I ESTAGIO II OBS. 
-

ESPELHO (cartão 1) / 

O. Ma ni pul ação sem ori entação - e~ I I I 

quemas táteis visuais ou moto-
res 

l. Exploração ativa com inicio de IV 
orientação (encontra o lado (acesso) 
por acaso e o perde) 

2. Exploração clara do objeto (v.:!.. IV 
ra deliberadamente) 

V') 
o 
to-
UJ 
ro:l CAIXA DE FOSFORO E CLIPS(cartão 2) cc 
o 
LLJ 3. Inicio de orientação de um ob- V o 
o jeto complexo com ou sem tent~ (i ni ci o) Ic( 
<.> 

~ ti va de abertura (explora a 
o 
.....J caixa e descobre a parte mo-o-
x 
LLJ vel, já enfia um pouco o dedo 

I 

....... a nível de ensaio) 

4. Descoberta, por tatei os, do me V -
cani smo de abertura da caixa (fi na 1 ) 

(para fechar poe uma parte so-
bre a outra) 

5. Utilização imediata do mecanis VI -
mo de abertura aa caixa, en- (inicio) 
saios dirigidos porem infruti 

-
feros de fechamento 

6. Abertura imediata e utilização VI 
do meca ni smo de fechamento da 
caixa 

I .J 



I PROVA] I 

o o ..... 
U 
I.&J 
o::: 
<C 
a.. 
<C 
ti) 
UJ o 

~ 
'"? 
CXl 
o 
o 
o 
<C 
U 
ti) 
::l 
CXl 

I TEM 

CARTAO e boneca (cartão/3) 

O. Interrupção do gesto de preen-
sao 

1. Reconstrução de um todo invisí -
vel a parti r de uma fração vi-
sível, imediata 

1 TELA e 1 CARRINHO (cartão 4) 

2. Busca ativa do objeto desapar! 
cido com esboço de preensão 
previa 

2 TELAS e 1 CARRINHO (cartão 5) 

3. Busca ativa do objeto desapa
recido sem esboço de preensao 
previa 

4. Busca ativa do objeto desapar! 
cido com sucessão de desloca---

I mento visíveis 
..... ..... 

, 

CAIXA DE FOSFORO, 2 ALFINETES E 2 
TELAS (cartão 6) 

5. Busca ativa do objeto desapar! 
cido com um deslocamento invi
sível 

6. Busca ativa do objeto desapar! 
cido com sucessão de desloca--
mentos invisíveis 

3 TELAS E BONECO (cartão 8) 

7. Busca ativa do objeto desapa
recido com dedução 

I ( AVAL·I ( ESTAGIO I r 

-

III 

IV 

IV 

V 

VI 

VI 

VI 

~--------------------------~ 
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, PROVA 11 ______ 1 _T _E _M ___ -----JI' AVAL. I , ESTAGIO IIL--_OB_S_. ______ 

......... 
o 
IC§ 
a::: 
o 
u 
......... 

o ..... 
a::: 
~ ..... 
C 
LLJ :e:: 
a::: 
LLJ 
t
Z ..... 

..... ..... ..... 

COROA0 (cartão 7) 

O. Ausência de coordenação entre 
os objetos 

1. Utilização do prolongamento do 
objeto por simples coordenação 
de esquemas (cordão curto) 

2. Utilização do prolongamento do 
objeto por combinação de esqu~ 
mas hierarquizados (cordão lo~ 
go, esticado) 

3. Utilização do prolongamento do 
objeto como meio real (cordão 
longo, sinuoso) 

4. Noção objetiva do prolongamen
to do objeto (discriminação e~ 
tre cordões multiplos) 

111 

IIljIV 

IV 

V 

(inicio) 

V , , 
, I 
! 
i 

I 
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I PROVA II I TEM .1 [ AVAL. I I EST~GIO II OBS. 
, 

PANO E BRINQUEDO (cartão 9) I 

o. Ignorância do suporte mesmo lU - . proxlmo 

L Util i zação do suporte por coor IIIIIV -
denação de esquemas 

2. Utilização do suporte por com- IV 
binação de esquemas hi erarqu! 
zados (distância) -LLJ 

I- 3. Utilização do suporte V e:::: por com-o 
a.. binação de esquemas hierarqui- (acesso) ::::> 
V'l - zados (distância e obliquida-o ..... 

de) e:::: 
k( ..... 
o 
LLJ 4. Compreensão clara da relação V ::E: 
e:::: 
LLJ IIpousado sobre 11 (contra prova) I-
z: ...... 

I SUPORTE GIRATORIO E BRINQUEDO 
> ..... (ca rtão 10) 

5. Aprendizagem da rotação do su- V 
porte após demonstração (fi na 1 ) 

6. Aprendizagem espontânea da ro- VI 
tação de um suporte com ta- (inicio) 
teios 

7. Descoberta da utilização do s~ VI 
porte gi ratóri o por construção (fi na 1 ) 
mental súbita 
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I PROVAJ::::I =======I=T=E=M========~II AVAL. 1 I E5 T~GI O 11'----_OB_5 _. ~ 

----o 
I
Z 
w 
~ 
=> ex: 
l
V) 
z ...... 

o ...... 
ex: 
Ic:t ...... 
C 
w 
::E 
ex: 
w 
I
Z ...... 

:> 

BONECO E ANCINHO (cartão 11) 

O. Exploração apenas do instrumen 
to e/ou ensaio de preensão di

reta 

111 

r------------------------------- ~--~~------~~----------~ 

1. Inicio da utilização,ainda ine -
ficaz do instrumento como pro-
longamento da mão 

2. Estudo dos deslocamentos do ob 
jeto com ajuda do instrumento 

3. Descoberta da utilização do 
instrumento por tateio espont~ 
neo 

4. Uso espontâneo e imediato do 
instrumento 

CUBO DE MADEIRA E RrGUA 
(cartão 12) 

5. Utilização de instrumento em 
situação mais complexa 

IV 

V 

(inicio) 

V 

(final) 

VI 

(acesso) 

VI 
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I PROV~ I I TEM I [ AVAL.' I ESTAGIO 1I OBS. ] 
TUBO, BOLA, ANCINHO (Cartão 13) 

O. Ausência de combinação, açao IV 
direta 

V) 

g 
1. Util i zação pouco durável ou i- V 

~ 
'"? 
cc nadequada do ancinho (associa-0-

o 
W~ çao passageira dos instrumen--oc: .,.. 
ou tos Ic(c: 
l.> 10 
~ ....... 
zo 2. Tateios dirigidos porem i nfru- VI ...... .a 

~~ tíferos (acesso) 
u 

1 3. Sucesso após tateios (vira o VI 
...... 
> ancinho) 

4. Util i zação imediata e correta VI 
do instrumento (fi na 1 ) 

TUBO E CORRENTINHA (cartão 14) 
O. Ausência de combinação, açao IV 

direta 

V) 1. Ensaio de introdução s ucess i va V 
o 
~ dos di fe rentes segmentos da w 
'"? 
m- correntinha 010 
~ 

WC: 
o· .... 2. Ensaio de transformações par- VI 
~ 

oc: 
1c(Q./ ci ai s (segura a corrente pelo (acesso) l.> ~ 
~~ 
zo meio) ...... u 
cc ....... 
:Eo 
o.a 3. Transformações progressivamen- VI u;:, 
~ 

1- te adaptadas (segura a corren-
...... ...... te como um montinho) > 

4. Invenção rápi da do procedimen- VI I 
I 

to adequado I 
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INVENT~RIO PARA AVALIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 

Nome da Criança 

,....-E_S_T ~_G_I 0_ 3 U 
REAÇOES CIRCULARES SECUND~RIAS 

GERAL 

1. Assimilação reprodutiva 

2. Assimilação de reconhecimento 

PERMANtNCIA DE OBJETOS 

3. Acomodação visual a movimentos rápidos 

4. Preensão interrompida 

5. Reações circulares diferidas 

6 . R e c o n s t r u ç ã o do to d o a p a r t i r d e f r a ç ã o vi si ve 1 

CAUSALIDADE 

7. Causalidade por imitação 

IMITAÇAO 

8. Imitação sistemática de sons já feitos pela cri 

a nça 

9. Imitação sistemática de movimentos vistos pela 

criança 

DATA 
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[mAGIO 4 ] r---------------- DATA 

I 

COORDENAÇAO DE REAÇOES SECUNDARIAS 

GERAL 

1. Aproximação de objetos nao imediatamente aces-

s;veis 

2. Rejeição intencional de objetos 

3. Uso da mão de outro para atingir fim 

4. Previ são 

5. Exploração de novos objetos com aplicação de 

reações circulares secundárias 

6. Novas reações circulares 

PERMAN[NCIA DE OBJETO 

7. Busca de objeto escondido 

8 . B u s c a d e o b j e t o c o m de s 1 o c a me n t os v i s ; ve i s 

DESLOCAMENTO 

9. Ações revers;veis 

10. Estudo de forma constante 

11. Relações de profundidade 

12. Movimentos de translação 

IMITAÇAO 

14. Imitação de movimentos nao vis;veis já feitos 

pela criança 

15. Imitação de novos sons 

16. Imitação (com dificuldade) de novos modelos vi 

s;veis 



~E_ST_A_GI_O_5~~----------------

REAÇOES CIRCULARES TERCIÁRIAS 

GERAL 

1. Experimentação exploratória com novos objetos 

2. Uso de instrumentos 

3. Experimentação para solucionar problemas* 

PERMANtNCIA DE OBJETO 

5. Sucesso em deslocamentos visíveis 

DESLOCAMENTO 

7. Relação de conteudos com continentes 

8. Rotação de objetos 

9. Operações complexas 

10. Experimentação com deslocamentos visíveis 

11. Experimentação com posição e equilíbrio de ob

jetos 

CAUSALIDADE 

12. Causalidade objetiva de objetos 

13. Causalidade objetiva de pessoas 

IMITAÇAO 

14. Imitação sistemática de novos modelos visuais 
15. Imitação sistemática de novos modelos auditivos 
16. Imitação de novos modelos não vislveis 

278. 

DATA 

( * ) Alguns itens foram eliminados mas foi mantida a numera
ção original, para não confundir a classificação já fei 
ta. 



ESTAGIO 61 

GERAL 

INVENÇAO DE NOVOS ~EIOS ATRAVtS DE 

COMBINAÇOES MENTAIS 

1. Invenção de novos meios para solucionar prob1! 

mas 

2. Evocação de objetos ausentes 

PERMANtNCIA DE OBJETO 

3. Sucesso em um unico deslocamento invisível 

DESLOCAMENTO 

4. Evidência de grupos espaciais representativos 

5. Atos de orientação 

CAUSALIDADE 

6. Evidência de reconstrução mental de causas 

IMITAÇAO 

7. Imitação imediata de modelos complexos 

9. Imitação diferida 

10. Imitação representaciona1 de objetos e situa

ções 

BRINQUEDO SIMBOLICO 

11. Faz de conta centrado nas suas próprias ativi

dades 

279. 

DATA 

• 



280. 

OBSERVAÇOESlJ 



A N E X O 4 



281. 

NOME DA CRIANÇA -------
PER!ODO 

INSTRUÇOES: Leia a lista com cuidado. Queremos que marque as palavras no-
vas que sua criança começou a falar e compreender essa semana. 

Marque cada item que ele mostrou compreender com um C e se usou aquela pala
vra com um F. Se a criança usar uma palavra que tem o mesmo significado mas 
forma diferente de alguma da lista escreva a forma que ele usa do lado (exem 
pIo quando fala ou compreende "miau" em vez de "gato"). Se a criança falar 
ou entender mais de uma palavra que quer dizer a mesma coisa escreva também, 
ao lado da palavra da lista. Escreva atrás dessa folha outras palavras que 
não se encaixem aqui ou outras observações. 

PESSOAS ROUPAS 
-mama e sapato porta chupeta 

pap~l. meia janela colher 
vovo calça cadeira mamadeira - bone vovo quarto outros 
menino casaco cozinha 
menina camiseta banheiro PARTES DO CORPO outros outros nenem 
nomes de olho 
pessoas narl.Z 
outros BRINQUEDOS OBJETOS DO AMBIEN- boca 

cabelo TE E~TERNO 
bola -

ANIMAIS mao 
boneco rua pe 

nome de ursinho flor ouvido 
bichos de carrinho praia outros 
estimação outros sol 

casa OUTROS OBJETOS elevador 
cachorro COMIDA E BEB I DA lua chave 
gato pedra livro 
pato suco outros telefone 
cavalo leite escova 
vaca biscoito pente 
passarinho -agua QUALIDADES/MODIF. outros 
outros banana 

bolo frio AÇOES -
VErCULOS pao quente 

feio sopa pega 
carro ovo bom dá 
barco coca-cola mais j~ga . - -aV1ao outros nao poe 
ônibus outros beija 
trem MOBILIA E PARTES mostra 
outros DA CAsA UTENSILIOS encontra 

abre 
luz caneca fecha 
cama copo dá bye-bye 

outros 
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