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Resumo 

A linguagem é a habilidade de compreender e criar conceitos mentais de tudo o 
que é aprendido, por exemplo: ao ser apresentada várias vezes à uma bola, 
quando for solicitada à criança que pegue a bola, ela saberá que o termo “bola” 
refere-se a um brinquedo, redondo, colorido e que pula, graças às suas 
experiências prévias. É por meio dela que a criança pode planejar sua ação, 
elaborar hipóteses e resolver muitos de seus problemas. A linguagem tem 
importante função interpessoal (instrumento de comunicação) e intrapessoal 
(elaboração do pensamento). Já nos primeiros anos de vida, em interação com 
a mãe, a criança recebe informações e atribui significado às mesmas. Essa 
interação (mãe/bebê) tem um efeito significativo porque é ela que confirmará 
ou induzirá a aprendizagem ou o aparecimento de novos comportamentos.  

Palavras chave: 

 Linguagem oral, Linguagem escrita, estímulos, desenvolvimento da criança. 

 

Introdução 

O desenvolvimento adequado da linguagem é um dos fatores 

fundamentais para que o desenvolvimento infantil ocorra de forma harmônica 

em todas as esferas, seja do ponto de vista social, relacional ou ao nos 

referirmos à aprendizagem formal. 

A primeira infância representa inúmeras conquistas no desenvolvimento 

da criança, tais como sentar, engatinhar e andar. O primeiro ano de vida 

reserva um dos momentos mais esperados pelos pais: quando o bebê fala 

“papai” e “mamãe” pela primeira vez, que ocorre graças ao adequado 

desenvolvimento da linguagem. 
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Cada criança tem suas particularidades, mas em geral há etapas 

semelhantes a ser cumpridas de acordo com a idade e o desenvolvimento 

cognitivo, a estimulação precoce é essencial. 

Consequentemente, a história da sociedade na qual a criança se desenvolve e 

a história pessoal dessa criança são fatores cruciais que vão determinar sua 

forma de pensar. Neste processo de desenvolvimento cognitivo, a linguagem 

tem papel fundamental na determinação de como a criança vai aprender a 

pensar, uma vez que formas avançadas de pensamento são transmitidas à 

criança através de palavras. 

 A linguagem é um importante fator para o desenvolvimento e 

aprendizagem. A língua oral seria uma base linguística indispensável para que 

as habilidades de leitura e escrita se estabelecessem.  Crianças com 

desenvolvimento abaixo do esperado na alfabetização apresentam um 

desempenho insatisfatório em compreensão da linguagem, produção sintática 

e tarefas metafonológicas (possibilita à criança manipular e refletir sobre a 

estrutura sonora das palavras).  

Graças à linguagem, o indivíduo pode se comunicar socialmente, 

compartilhar experiências, adquirir valores, regras, obter explicações às 

indagações, aprender formando e reconhecendo conceitos, etc.  

Determinadas características da linguagem que os adultos dirigem 
às crianças facilitam sua aquisição. No entanto, o bebê não só 
intervém nesse processo, aprendendo, como também, através de 
suas respostas, mantém os pais num processo ativo de 
estimulação (MOURA; PESSOA, 2008, p. 25). 

Assim sendo o estimulo da linguagem deve acontecer juntamente ao 

meio em que a criança está inserida, tornando a compreensão e a associação 

de ideias e comportamentos coerentes. 

Na perspectiva da explicação do progresso, nessa fase (Pensamento 

egocêntrico pensamento lógico) (Pensamento socializado) Linguagem 

egocêntrica linguagem lógica (Linguagem socializada), as pesquisas de Piaget 

(1923, 1924) mostram que os fatores sociais e culturais são aqueles que 

promovem o desenvolvimento do pensamento. Assim, quando ele se refere à 

sucessão evolutiva do pensamento “autístico” (individual e incomunicável) para 

o pensamento “dirigido” (socializada, orientada pela adaptação progressiva dos 

indivíduos uns aos outros), o progresso é atribuído à ação do meio social e da 



linguagem. Explica assim que a oposição entre as duas formas de pensamento 

(...) “obedece em grande parte ao fato de que a inteligência, precisamente porque se socializa 

progressivamente, procede cada vez mais por Pensamento e linguagem”. 

Nota-se que, apesar de Piaget procurar fundamentar uma teoria 

interacionista da formação do pensamento e da linguagem, escapa-lhe a 

explicação psicológica endógena da evolução do pensamento, pois recorre 

simplesmente à interação social como elemento explicativo. Noutras palavras, 

a aquisição da linguagem e a interação social (troca e cooperação entre 

indivíduos) estariam explicando, nessa época, a evolução do pensamento e da 

linguagem. Nesse ponto, Vygotsky destaca a coincidência de sua hipótese com 

a hipótese explicativa de Piaget daquela época, pois para ele o 

desenvolvimento da lógica na criança é uma função direta de sua fala 

socializada.  

Basicamente, o desenvolvimento da fala interior depende de 
fatores externos: o desenvolvimento da lógica na criança, como os 
estudos de Piaget demonstram, é uma função direta de sua fala 
socializada. O crescimento intelectual da criança depende de seu 
domínio dos meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem 
(Vygotsky, 1991 p.44. 

A que se refere o desenvolvimento da linguagem? 

As habilidades de linguagem de crianças pequenas são importantes 

para seu sucesso interpessoal e acadêmico. É essencial, portanto, dispor de 

descrições do desenvolvimento normativo que permitam a identificação de 

crianças com comprometimento de linguagem e compreender os mecanismos 

de aquisição da linguagem que podem fornecer a base para a otimização do 

desenvolvimento de todas as crianças 

 Como o professor pode auxiliar o aluno nesse processo? 

Identificando as expectativas e necessidades de desenvolvimento  dos 

seus estudantes, propondo e articulando oportunidades educativas capazes de 

atendê-los, com: Coerência nos assuntos estudados, Integralidade: buscando 

identificar suas necessidades de desenvolvimento no nível intelectual, físico, 

emocional, social, cultural. Reconhecimento: conhecer a realidade do aluno, da 

sua família e da comunidade em que a escola e estes estudantes estão 
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inseridas. Empatia: acolher as diferenças, reconhecendo que cada estudante é 

único, aprende de uma forma diferente e vive em um contexto próprio. Sonhos: 

conhecer os interesses, anseios e/ou o projeto de vida e apoiá-los a alcançar 

seus objetivos.  

Em observação a dois alunos, sendo um participante dos atendimentos 

na sala do AEE e o outro não. Ambos com dificuldade na linguagem e 

assimilação de aprendizagem, estando portando fora do nível de 

desenvolvimento de suas respectivas idades. 

Diante da realidade e dificuldade dos alunos, foram realizados testes 

orofaciais pra melhora da dicção e escrita, também realizou-se atividades orais 

pra melhor análise da linguagem, entrevista com responsáveis e professores. 

O aluno que não faz parte dos atendimentos na sala do AEE, tem 8 anos 

e está cursando o 2° ano do EF. Tem um comprometimento muito grande na 

fala e na escrita troca as letras C por T, G por D, não consegue falar o R no 

meio da palavra e nem a letra L. Possui dificuldade de concentração e 

elaboração de frases é muito inquieto o que agrava seu aprendizado, estando o 

aluno abaixo do nível esperado pela sua idade. Seu nível de dificuldade e 

comprometimento da linguagem está afetando seu cognitivo e sua grafia de 

maneira agravante, mas o mesmo está em processo de desenvolvimento para 

se alcançar o sucesso. 

Já o aluno atendido pela sala do AEE, tem 12 anos está cursando o 5° 

ano do EF.  Apresenta dificuldade na dicção, de concentração, de socialização, 

por G, e às vezes não consegue pronunciar a letra C. A criança está abaixo do 

nível esperado pela sua idade. Sua dificuldade e seu comprometimento vieram 

desde o nascimento onde a criança em seus estágios de desenvolvimento 

estava sempre atrasada e ouve uma distância muito grande com relação à fala 

demorou bastante pra falar as primeiras palavras por isso a sua dificuldade oral 

e linguística, onde estamos trabalhando para tornar a vida escolar dessa 

criança o mais leve e agradável possível. 

O trabalho realizado com os educandos foi e é de muita valia para sanar 

ou pelo menos tentar amenizar as dificuldades de ambos, juntamente com a 

família, comunidade e escola que seguem através de orientações e exercícios 

contínuos para se se atingir a melhora dos resultados observados. 

https://educacaointegral.org.br/linha-do-tempo/22505-2/


Conclusão 

É evidente que a conduta humana é social desde o nascimento e que a 

pressão social cumpre uma influência decisiva no desenvolvimento e na 

socialização do pensamento humano; porém explicar esse desenvolvimento a 

partir da ação coletiva, sem levar em conta a atividade estruturante do 

indivíduo, nos torna incapazes de novas descobertas. 

No decorrer do desenvolvimento, é possível observar como a linguagem 

acompanha o desenvolvimento cognitivo. Porém, ainda que a linguagem 

continue a acompanhar a ação, há um acontecimento novo: a possibilidade da 

linguagem de representar a ação. As novas capacidades linguísticas 

proporcionam que a criança descreva suas ações, exercendo um papel 

orientador sobre estas. Tais dificuldades podem ser trabalhadas de acordo com 

a necessidade de cada aluno, fazendo com que professores tanto do ensino 

regular como do ensino especial se deem as mãos para facilitar o ingresso e o 

sucesso escolar de cada educando, oferecendo atividades e exercícios 

favoráveis para o seu desenvolvimento respeitando sempre o seu tempo. 
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