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1. Empirismo
• O conhecimento é derivado da experiência, ou seja, 

tenta descrever uma língua apenas com os dados 
observáveis e por processos indutivos, procurando 
construir o sistema de regras da língua apenas pela 
observação direta dos dados. 

• Não nega a existência da mente nem que os seres 
humanos têm conhecimento e ideias na mente, mas a 
mente não é componente fundamental no processo de 
aquisição da linguagem.



Como, então, o conhecimento é adquirido 
ou aprendido? 

• Para os empiristas, o que é inato é a capacidade de 
formar associações entre estímulos ou entre 
estímulos e respostas (E-R), com base na similaridade 
e contiguidade.

• A estrutura não está no indivíduo nem é construída 
por ele, mas está no exterior, fora do organismo. 



1.1 Behaviorismo
• A palavra inglesa behaviour (Reino Unido) ou behavior 

(EUA) significa comportamento, conduta.

 

• A criança é uma “tábula rasa” e o desenvolvimento 
linguístico é análogo a qualquer outro aprendizado, 
isto é, só desenvolve seu conhecimento linguístico por 
meio de estímulo-resposta (E-R), imitação e reforço, 
reforço e privação.

Pavlov Skinner



• O behaviorismo recai num processo indutivo de 
aquisição, porque considera somente os fatos 
observáveis da língua, sem se preocupar com a 
existência de um componente estruturador, 
organizador, que possa estar trabalhando junto com 
seus dados (experiência) na construção da gramática 
de uma língua particular.



Para pensar...

• Como explicar, segundo essa teoria, a aquisição do 
léxico (conjunto de palavras de uma língua) 
(referência e significado) pela criança? Será que 
apenas o fato de reforçarmos positivamente a 
criança fará com que adquira uma língua?

• Como a criança é capaz de produzir e compreender 
sentenças nunca antes ouvidas?



• Além dessas questões, os dados de aquisição trazem 
duas outras questões para as teorias behavioristas: a 
rapidez do processo e a competência. Uma criança de 4 
anos já é competente em sua língua nativa e domina a 
maior parte das regras dessa língua. Se o aprendizado se 
dá por imitação, seria necessário um tempo muito maior 
de exposição à língua para que a criança adquirisse um 
repertório suficiente de frases para que pudéssemos 
dizer que “aprendeu” uma língua. Quanto à 
competência, durante o processo de aquisição, as 
crianças produzem enunciados que nunca ouviram de 
seus interlocutores (cabeu, fazi...).



1.2 Conexionismo

O conexionismo é uma proposta teórica relativamente nova (últimos 
vinte anos), cujos modelos têm por objetivo explicar os mecanismos 

que embasam o processo mental, e a linguagem é apenas um 
desses processos.

As propostas conexionistas buscam a interação entre o 
organismo e o ambiente

algoritmo de aprendizagem

aprendizagem a partir de experiências



• Para os conexionistas, o aprendizado dá-se nas relações 
entre os dados de entrada (input) e saída (output), mas 
admitem analogias e generalizações. 

• O behaviorismo nega a existência da mente, enquanto o 
conexionismo tenta exatamente analisar o que ocorre 
entre os dados de entrada e de saída. Essa explicação é 
dada em termos neurais.



A aprendizagem está vinculada a mudanças 
nas conexões neurais

REDE

Um modelo conexionista dá grande importância para a 
quantidade de dados de entrada - frequência - e para a 

variabilidade dos dados de saída. A frequência do input é 
que reforça a conexão e a conexão entre os neurônios é 

alterada pelos dados de entrada.



Para pensar...

• Quando e como se dá, segundo essa teoria, 
o início do processo de aquisição?

• Como explicar a rapidez com que a criança 
aprende uma língua?

• Por que razão, as crianças cometem os erros 
que cometem?



2. O Racionalismo

• Segundo essa teoria, juntamente com as 
experiências, as crianças fazem uso de alguma forma 
de capacidade inata. Apesar disso, muito se discute 
sobre qual é a sua natureza, de onde advêm duas as 
correntes, a inatista e a cognitivista/construtivista.



2.1 O Inatismo
• Chomsky propõe que a criança tem um dispositivo de 

aquisição da linguagem (DAL) inato que é ativado e 
trabalha a partir de sentenças (input) e gera como 
resultado a gramática da língua à qual a criança está 
exposta. 

Esse dispositivo é formado por uma série de regras, e a 
criança, em contato com sentenças de uma língua, seleciona 

as regras que funcionam naquela língua em particular.



Esse modelo pode ser esquematizado 
como:

Input

sentenças

DAL output

Língua [regras 1, 3, 4]GU

regra 1
regra 2

...
regra n



De acordo com essa proposta, a criança tem uma 
GU inata que contém as regras de todas as 

línguas, e cabe a ela selecionar as regras que  
estão ativas na língua que está adquirindo.

Com a Teoria de Princípios e Parâmetros (Chomsky, 1981), a concepção 
do que seja GU muda.

A GU é formada por “leis” invariantes, que se aplicam da mesma 
forma em todas as línguas, e “leis”, parâmetros cujos valores 
variam entre as línguas e dão origem tanto à diferença como à 

mudança numa mesma língua.



Questões a serem respondidas ainda hoje 
no que diz respeito aos parâmetros: 

• Quantos são os valores dos parâmetros?

•O que desencadearia a parametrização?

• A tarefa da criança é de segmentar o input para poder processá-lo e 
derivar os valores paramétricos. Mas o que faz iniciar esse processo?

• A criança só faz uso de sentenças ouvidas ou também leva em conta 
o fato de nunca ter ouvido uma sentença?

• Quanto tempo uma criança deve esperar por uma evidência antes de 
definir o valor paramétrico?

•Qual a exposição necessária diante de um tipo de dado para que a 
criança o considere relevante para desencadear a parametrização?



Como ocorre a atribuição dos valores aos 
parâmetros?!?

• Hipótese maturacional (os parâmetro estão programados geneticamente para 
serem fixados em diferentes estágios de maturação, de maneira gradual);

• Hipótese continuísta 

- hipótese da competência plena/total:

todos os princípios estão disponíveis desde o início; se os parâmetros 
não são fixados imediatamente é porque há  dificuldades em sua 
determinação. 
- hipótese da aprendizagem lexical:

embora os princípios estejam todos disponíveis, o desenvolvimento 
sintático é guiado pela aprendizagem de novos itens lexicais e 
morfológicos.

                                                             

                                                             



Para pensar...

• Será que a criança precisa ouvir sentenças para criar parâmetros ou ela pode 
criá-los porque, embora nunca tenha ouvido, a sentença existe?



2.2 O Construtivismo
• Esta teoria considera que o mecanismo responsável 

pela aquisição de linguagem também é responsável 
por outras capacidades cognitivas (ressalte-se, no 
entanto, que o construtivismo clássico, por 
excelência, não é inatista). Segundo esse tipo de 
teoria, as crianças constroem a linguagem.  Duas 
vertentes construtivistas: a cognitivista e a 
interacionista.



2.2 O construtivismo

Considera que o mecansimo responsável pela aquisição da 
linguagem também é responsável por outras capacidades 
cognitivas. Segundo essa teoria, as crianças constróem a 

linguagem.

cognitivismo interacionismo
Vertentes 

construtivistas



2.2.1 O cognitivismo

Vincula a linguagem à cognição e foi desenvolvida a 
partir de estudos de Jean Piaget.

A fonte de conhecimento está na ação sobre o ambiente, ou 
seja, a criança constrói o seu conhecimento com base na 

experiência com o mundo físico.

Os universais linguísticos são reflexos das estruturas 
cognitivas universais; o conhecimento linguístico de uma 
criança em um determinado momento  reflete as estruturas 

cognitivas que foram desenvolvidas antes e que determinam 
este conhecimento.



Piaget propõe que o desenvolvimento 
cognitivo passa por estágios:

• sensório-motor, de 0 a 18 meses, precede a linguagem;

• pré-operatório, de 2 a 7 anos, fase das representações dos símbolos;

• operações concretas, de 7 a 12 anos, estágio da construção da 
lógica;

• operações formais, de 12 anos em diante, fase em que a criança 
raciocina, deduz...

Requisitos para adquirir a linguagem:
•A permanência do objeto (um objeto existe mesmo que não 
possa ser visto);

•Representação (no final do período sensório-motor, início do 
pré-operatório, encontra-se a função simbólica).



• Um dos aspectos linguísticos que mais chamou a 
atenção de Piaget foi o discurso egocêntrico. Para 
ele, as conversações da criança são egocêntricas ou 
centralizadas. (fala consigo mesma). Não há intenção 
de se comunicar, não há a preocupação com o 
interlocutor . Por volta dos sete anos esse discurso 
tende a diminuir, até desaparecer, enquanto o 
discurso socializado ganha espaço.



O estágio é geral, invariável e cumulativo. Isso 
significa que todas as crianças deveriam passar 
pelos mesmos processos, e na mesma ordem, 

durante o processo de aquisição da linguagem. No 
entanto, não é isso que acontece. Mesmo estudos 

que assumem estágios falam de variações no 
processo de aquisição, ou de como crianças não 

passam por determinados estágios.



2.2.2 O Interacionismo

Vygotsky também defende que o desenvolvimento da fala 
segue as mesmas leis , o mesmo desenvolvimento que outras 

operações mentais.

Função social da fala

Os estudos de base interacionista apontam para o papel do 
adulto como quem cria a intenção comunicativa, como o 

facilitador do processo de aquisição.



Dissociação entre fala e pensamento

Fala e pensamento têm raízes genéticas diferentes

•Fase pré-verbal do pensamento (relacionada à inteligência prática);

•fase pré-intelectual da fala (balbucio e choro = fala sem pensamento). 

Por volta dos dois anos, fala e pensamento se unem e dão início 
ao comportamento verbal. 

A fala passa, então, a servir ao intelecto, e os pensamentos 
podem ser valorizados. 



O autor propõe quatro estágios no 
desenvolvimento das operações mentais: 

• fala pré-intelectual e pensamento pré-verbal.
Natural ou 
primitivo 

• a criança experimenta as propriedades físicas 
tanto de seu corpo quanto dos objetos, e aplica 
essas experiências ao uso de instrumentos – 
inteligência prática.

Psicologia ingênua 

• as operações externas são usadas para auxiliar as 
operações internas (fala egocêntrica).Signos exteriores 

• operações externas se interiorizam.
Crescimento 

interior 



• Vygotsky aponta inicialmente para dissociação entre 
fala e pensamento. Diz que têm raízes genéticas 
diferentes. Existe uma fase pré-verbal do 
pensamento (inteligência prática), e uma 
pré-intelectual da fala (balbucio e choro). Por volta 
dos dois anos, fala e pensamento se unem e dão 
início ao comportamento verbal. A fala passa, então, 
a servir ao intelecto, e os pensamentos podem ser 
verbalizados. São características dessa nova fase a 
curiosidade da criança pelas palavras e a ampliação 
do vocabulário.



• Outro aspecto importante dos estudos de Vygotsky 
está relacionado ao uso da palavra. Segundo o autor, 
para a criança a palavra é parte integrante do objeto. 
Defende que, no início, existe apenas a função 
nominativa com uma referência objetiva. 
Posteriormente, desenvolvem-se a significação 
independente da nomeação e o significado 
independente da referência.



Uso da palavra

Parte integrante do objeto

Fala egocêntrica # Piaget

É um instrumento de que a criança faz uso para buscar e planejar a 
solução de um problema, e tende a ser interiorizada.



As críticas...

•Os estudos interacionistas propõem um caráter geral e 
invariável para os estágios propostos, o que não se confirma 
nos dados.

• Como a criança passa de categorias cognitivas para 
categorias puramente linguísticas, no processo de aquisição 
da linguagem?
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