
Se a criança estiver aprendendo a  língua estrangeira 
antes que a primeira língua tenha sido completamente 
aprendida, ele ou ela vai começar a se concentrar no 
aprendizado da  língua estrangeira e o desenvolvimento 
da primeira língua pode ser interrompido. Algumas 
crianças que estão aprendendo uma língua estrangeira  
podem se atrasar em ambas as línguas, durante um 
certo período de tempo, porque a língua materna 
começa a desaparecer e a língua estrangeira ainda não 
atingiu o nível apropriado para a idade. Trata-se de um 
desequilíbrio temporário que é considerado normal.

Expectativas normais para quem 
está aprendendo uma língua 
estrangeira:

Informação para
os Pais sobre
Aquisição de
Língua Estrangeira:
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Introdução:
Enquanto sua criança está aprendendo uma língua 
estrangeira, você pode ter preocupações quanto às 
diferenças na maneira que ele ou ela compreende ou 
fala a língua estrangeira. Entretanto, muitas destas 
diferenças de linguagem fazem parte do aprendizado 
normal da língua  estrangeira e não devem ser 
confundidas com problema de linguagem. Este panfleto 
vai lhe ajudar a identificar os comportamentos normais 
para o desenvolvimento de uma  língua estrangeira.

Enquanto as crianças estão aprendendo a língua 
estrangeira, elas podem usar vocabulário para 
situações específicas. Por exemplo, a criança pode 
usar e compreender palavras na língua materna 
relativas a rotinas diárias, em casa, como termos de 
relacionamento familiar do tipo "irmão" ou "irmã," 
rotinas sociais, e atividades  relacionadas com a 
alimentação e com os cuidados pessoais. Elas podem 
compreender as palavras em inglês para os conceitos 
pré-acadêmicos aprendidos na escola, como cores, 
formas e números.

Quando as crianças são expostas, pela primeira 
vez, a uma  língua estrangeira, elas focalizam sua 
atenção em escutar. Estas crianças frequentemente 
ficam muito quietas, não falam muito, enquanto estão 
focalizando sua atenção na compreensão da nova 
língua. Quanto mais jovem for a criança, a tendência é 
que o período de silêncio seja mais longo. As crianças 
mais velhas, podem ficar uns poucos meses no 
período de silêncio, e as crianças na fase pré-escolar 
podem ficar relativamente silenciosas por um período 
de tempo maior.

As crianças precisam de tempo para aprender as 
diferenças mais complexas, como a ordem das 
palavras, das duas línguas. No princípio, as crianças 
aprendem estruturas simples de sentenças em ambas 
as línguas, do tipo "I want milk."  Mas, conforme elas 
começam a usar gramática mais complexa, as 
crianças aprendem como dizer sentenças mais longas 
e mais complexas em uma das línguas, antes da outra.

Aprendizado de
Língua Estrangeira:

Confusão de pronomes, como "he/she" é muito 
comum durante o aprendizado da língua 
estrangeira, e não é um sinal de problema de 
linguagem. Na verdade, é um reflexo da experiência 
limitada no uso da língua estrangeira. A experiência e 
a oportunidade de praticar são os fatores principais 
para o aprendizado do pronome apropriado, tanto 
para os que falam somente uma língua, como para 
quem está aprendendo uma língua estrangeira. Por 
exemplo, as crianças que nasceram mais tarde (que 
não são os primeiros filhos), tendem a aprender a usar 
os pronomes mais cedo do que seus irmãos, por 
terem tido mais chance de ouvir os pronomes sendo 
usados em conversas de várias pessoas.

As crianças que são mais extrovertidas e 
aventureiras parecem aprender a língua estrangeira 
mais rápido do que aquelas que são tímidas e 
introvertidas. Estes traços de personalidade 
aumentam a probabilidade de levar a criança a maior 
exposição à língua estrangeira e, assim, criar mais 
oportunidades para praticar a língua.

As crianças frequentemente transferem as regras 
de gramática da língua materna para a língua 
estrangeira. Este é um processo normal e não é um 
caso de problema de aprendizado da língua. A criança 
pode cometer um erro de gramática em inglês devido 
à influência direta das regras de gramática da sua 
língua materna. Por exemplo, a criança pode dizer "I 
want the ball big."

Inserindo palavras de uma língua em sentenças 
da outra língua é típico da criança que está 
aprendendo duas línguas. Isto mostra o fato de que 
a criança aprendeu a palavra em uma das línguas e 
não na outra. Não é um sinal de problema de 
linguagem. As crianças pequenas tendem a inserir 
palavas do vocabulário de uma língua na outra, 
principalmente quando quer deixar bem claro as 
afirmações. As crianças de mais de 9 anos tendem a 
mudar de língua ao nível da frase quando estão 
falando sobre situações sociais.

Dicas para
os Pais:
Se o pai/mãe falar ambas as línguas, é 
recomendável usar expressões completas 
em uma língua, sem misturar as duas línguas 
numa sentença ou num pensamento.

Se você for proficiente em outra língua que 
não o inglês, é recomendável comunicar-se 
com sua criança nesta língua. Isto vai 
proporcionar à sua criança um modelo 
adequado para o desenvolvimento da 
linguagem e ajudá-la a se tornar bilingüe.

Outros Recursos:
The American Speech and Hearing

Association (ASHA)
www.asha.org

The National Clearinghouse for English 
Language Acquisition and Language 

Instruction Educational Programs (NCELA)
 www.ncela.gwu.edu/

Desenvolvido por:
Heidi Marie Melius, Ed.D.
Speech/Language Program Specialist
Exceptional Student Learning Support

Diane K. Wilen, Ph.D., NCSP
Bilingual School Psychologist
Bilingual//ESOL Department
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Articulação:
Articulação refere-se à maneira que sua criança diz os 
sons de uma língua. A fala de sua criança pode ser difícil 
de entender porque ele ou ela pronuncia os sons 
incorretamente. Estas  diferenças de sons podem ser 
decorrentes da aprendizagem da língua estrangeira.

Expectativas normais para
quem está aprendendo uma
língua estrangeira:

Fluência:
A fluência da fala refere-se à maneira suave  de produção 
da linguagem de sua criança. A falta de fluência, ou 
gagueira, como é chamada comumente, pode incluir 
repetições de certas sílabas, palavras, ou frases, o 
prolongamento de certos sons falados, ou hesitação 
incomum entre as palavras. Estas diferenças na fluência 
podem ser devidas a fatores do aprendizado da língua 
estrangeira.

Expectativas normais para quem 
está aprendendo uma língua 
estrangeira:

Voz:
Problemas de voz referem-se à maneira que a voz da 
sua criança soa para quem está ouvindo. As qualidades 
vocais como rouquidão (som rouco), muito nasal (falar 
como se o nariz estivesse tampado), ou fala com 
respiração ofegante (falar como se muito ar estivesse 
escapando) podem soar estranhas. O tom de voz (alto, 
ou baixo) e a intensidade (altura) da voz de sua criança 
também podem soar diferente. Estas diferenças podem 
ser devido à influência da língua estrangeira.

Expectativas normais para quem 
está aprendendo uma língua 
estrangeira:

Se sua criança for avaliada
por causa de preocupações
com a linguagem, articulação, 
fluência ou voz:

Dicas para os Pais:

Quando sua criança falar com você, ou 
quando fizer perguntas, tente dar uma pausa 
antes de responder. Isto vai fazer com que a 
fala se torne menos apressada e mais 
relaxada. Sua criança vai imitar seu hábito de 
dar uma pausa antes de falar, o que pode 
ajudá-la a produzir fala fluente.

Tente dispensar à sua criança algum tempo 
de conversa individual, todos os dias.

Dicas para os Pais:
Alguns hábitos familiares podem fazer com que a 
fala se torne pouco clara. Por exemplo, o uso de 
mamadeira, ou chupeta, depois de 2 anos de idade, 
pode resultar em enfraquecimento dos músculos 
da boca, o que poderia fazer com que a fala 
perdesse a clareza. Procure fazer a criança usar um 
copo normal para beber, ou um canudo, em vez de 
usar a mamadeira. 
Introduza uma variedade de comidas com texturas 
diferentes, como comida crocante, por exemplo, 
que exija mais exercício dos músculos da boca. 
Estes hábitos melhorarão a força muscular oral, o 
que vai, portanto, aumentar a chance de sua 
criança falar mais claramente.

A habilidade das crianças quanto à iniciantes da 
língua inglesa (ELL) deve ser avaliada na sua 
língua materna, ou com o uso de um intérprete 
treinado, assim como em inglês, para determinar 
se existe problema de linguagem. Se forem 
observados erros da fala, somente em inglês, 
então é provável que os problemas sejam 
resultado da proficiência limitada em inglês e não 
um problema de articulação. No caso de 
preocupação com a fluência, se for observada 
gagueira somente em inglês, então é provável que 
o problema esteja refletindo o inglês limitado da 
criança. Da mesma forma, não se pode considerar 
que a criança tenha um problema de voz se os 
"problemas" forem observados somente em inglês 
e se refletirem a influência dos padrões "normais" 
de voz na língua materna.

Alguns estudantes ELL podem demonstrar, em 
algumas áreas, desempenho inferior em 
articulação e linguagem, quando são testados em 
sua língua materna. Conforme foi discutido 
anteriormente, este desempenho pode ser 
resultado de atraso no desenvolvimento da língua 
materna enquanto a criança está aprendendo a 
língua estrangeira. As equipes de avaliação 
devem considerar este aspecto, com cuidado, 
quando estiverem interpretando resultados de 
avaliações, uma vez que o desempenho pode não 
ser indicativo de problema de linguagem.

 • 

Dicas para os Pais:

Se você tiver alguma preocupação 
acerca da voz de sua criança, peça
ao médico para fazer um exame
completo a fim de descartar quaisquer 
preocupações com a saúde.

 • 

• As crianças que estão aprendendo inglês como 
língua estrangeira frequentemente pronunciam as 
palavras, em inglês, de modo diferente do que as 
pessoas que só falam inglês. As pessoas que estão 
aprendendo uma língua estrangeira, têm a difícil tarefa de 
aprender um sistema de sons que pode ser diferente do 
sistema de sons de sua língua materna. Por exemplo, a 
letra "v" na maioria dos dialetos do espanhol é 
pronunciado como "b" em inglês. Portanto, a criança que 
está aprendendo inglês pode dizer naturalmente "I love 
you bery much." Isto não representa um problema de 
articulação, mas sim, uma diferença na produção do som.

Muito embora as crianças possam, inicialmente,  
misturar os sons de cada língua quando começam 
a falar,  elas, rapidamente, aprendem a diferenciar 
quais os sons que pertencem a cada língua. As 
crianças que são expostas a duas línguas 
simultaneamente, desde a infância,  normalmente são 
capazes de diferenciar os sons da fala de cada língua 
até a idade de 3 anos. Entretanto, dependendo da 
quantidade de exposição à cada língua, algumas 
crianças continuam a misturar os sons até 4 ou 5 anos 
de idade.

As crianças que têm infecções crônicas de ouvido 
podem encontrar maior dificuldade para adquirir o 
sistema de sons devido à perda de audição 
flutuante que pode ter interferido em todo o sistema 
de linguagem.

•

•

A maioria das pessoas que só falam inglês podem 
encontrar alguns problemas na fluência, enquanto 
estão aprendendo a falar a língua. É normal 
ocorrerem estes problemas nas idades de 2 a 5 anos, 
e, também, que os problemas de fluência apareçam e 
desapareçam. A falta de fluência é um sinal de que a 
criança está aprendendo a usar a linguagem de novas 
maneiras. Se estes problemas desaparecerem por 
várias semanas, e depois voltarem a acontecer, a 
criança pode simplesmente estar passando por um 
outro estágio do aprendizado da língua. 

Quando as crianças estão aprendendo novas 
palavras do vocabulário, elas podem hesitar para 
poder processar a informação e se lembrar da 
palavra específica. O problema de fluência não deve 
ser confundido com problemas decorrentes da falta de 
vocabulário.

Quem está aprendendo uma língua estrangeira 
pode hesitar ao falar, porque está pensando na 
colocação das palavras. Esta é uma parte normal do 
aprendizado de uma língua estrangeira, e não é um 
problema da fala.

•

•

•

Existem diferenças culturais da maneira na qual a 
qualidade vocal, tom e intensidade, são usados. 
Por exemplo, a fala pode estar sendo considerada 
extremamente nasal para uma cultura e poder ser 
considerada normal em outra cultura. 

Problema de voz, como rouquidão muito 
acentuada, pode ser detectado muito facilmente 
em qualquer das línguas da criança e NÃO é 
considerado normal.

•

•


