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Aprendendo 
sobre a

infIuência  
da fala em si  
e nos outros

1



Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO > 1. Aprendendo sobre a influência da fala em si e nos outros

nós, adultos, tomamos consciência da função 
de nossos atos de fala e de como eles afetam os 
outros,

Se...

então...
seremos mais capazes de transmitir esse 
conhecimento…

e...

contribuir com o enriquecimento das 
capacidades comunicativas das crianças.
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO > 1. Aprendendo sobre a influência da fala em si e nos outros

Como?

Exemplo:  
 “Estou brincando  com você.”

Explicitando nossas intenções Ressaltando os indicadores

Perguntando o sentido 
ou a intenção do que foi dito

Assegurar-se de que compreende 
o sentido ou a intenção

Interpretando a intenção do outro

Informando

Exemplo:  
 “Não está vendo que estou rindo?”

Exemplo:  
 Ui! Com essa carinha, quer que eu 

acredite que não foi você.

Exemplo:  
 “Está falando sério?”

Exemplo:  
 “Vamos ver. Por que você acha que 
estou dizendo isso?”

Exemplo:  
 “Os insultos fazem mal.” 
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO > 1. Aprendendo sobre a influência da fala em si e nos outros

Para que os adultos tomem consciência da complexidade do tema, vamos ver 
alguns exemplos de atos da fala, as possíveis intenções com que são ditos, os 
indicadores para interpretá-los e o efeito que podem causar:

 Afirmações falsas.  As palavras ditas e a 
relação delas com a 
realidade.

 As circunstâncias.
 O tom de voz e a 
expressão do rosto.  

 O momento e a pessoa 
que manifesta a 
distorção da afirmação. 

 Equívocos (sem 
intenção de distorcer).

 Engano: 
- para obter benefício 
 próprio; e
- para benefício alheio.

 Brincadeira.
 Imaginação, ficção.

ATO DA FALA INDICADORESPOSSÍVEIS INTENÇÕES

 Compreensão ou 
desconfiança.

 Raiva, desconfiança.
 Perda de credibilidade.
 Agradecimento.
 Diversão.

EFEITO
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO > 1. Aprendendo sobre a influência da fala em si e nos outros

 Lisonjear ou insultar?
“Como você é confuso!”
“Não colocou o ‘m’. ”
“Você está maluco!”
“Você pode fazer 

melhor!”
“Ai, meu gordinho!”
“Fantástico!”

 O momento.
 A relação entre os 
interlocutores.

 O tom de voz.
 A expressividade do 
rosto e do corpo. 

 A discrepância com a 
realidade.

 Mostrar admiração.
 Mostrar desprezo.
 Expressar o próprio 
medo ou frustração.

 Descrever uma 
realidade.

 Julgar.
 Identificar/apontar 
uma confusão.

 Manifestar afeto.
 Mostrar 
condescendência.

ATO DA FALA INDICADORESPOSSÍVEIS INTENÇÕES

 Dor.
 Vergonha.
 Orgulho.
 Baixa ou alta 
autoestima.

 Desejo de melhorar.
 Afeto.
 Sentimento de 
aceitação.

 Sentimento de 
inferioridade.

EFEITO
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO

Ajudando 
a superar a 

interpretação 
literal
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO > 2. Ajudando a superar a interpretação literal

Para ajudar nessa compreensão é bom estarmos atentos a expressões e 
frases em que não há correspondência entre forma e função.
Para isso, seguem alguns exemplos e procure sugerir outros:

Ironia: ato da fala indireto que pode 
transmitir sentimentos do falante 
por meio de uma oposição entre o 
enunciado literal e o significado que 
ele queira transmitir.

DESCRIÇÃO

Dizemos: “Como você é inteligente!” 
Querendo comunicar: “Que tonto 
você é!”
Interpretação da criança:
“Ah! Eu fiz certo? Pensei que não.”

NOSSO EXEMPLO EXEMPLO DE VOCÊS

Frases feitas: frases com sentido 
figurado.

Dizemos: “Nessas férias, vamos jogar 
a casa pela janela.”
Querendo comunicar: “Vamos gastar 
muito dinheiro!”
Interpretação da criança:
“Por quê? Não jogue fora meus 
brinquedos!”
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO > 2. Ajudando a superar a interpretação literal

Formas corteses: exemplos em que 
a modalidade não corresponde à 
função.

DESCRIÇÃO

Afirmamos e perguntamos: “Faz um 
pouco de frio, não?
Para ordenar: “Não abra a janela.”
Interpretação da criança:
Pensa que perguntam se a afirmação 
“faz frio” é correta e responde: “Não, 
não está frio.”

NOSSO EXEMPLO EXEMPLO DE VOCÊS
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO > 2. Ajudando a superar a interpretação literal

com um gesto:
“Um passarinho me disse.” 
Colocando um dedo nos lábios para indicar silêncio e 
piscando o olho para a criança que também sabe quem 
disse isso. 

Com a linguagem: 
“Pegaram vocês no pulo. Vamos,  já descobriram as bes-
teiras que vocês fizeram e esconderam!”

INSINUANDO O RESULTADO

Podemos ajudar…

“Não é sua tia!”
Tentando a mesma coisa pela enésima vez.

DANDO PISTAS CONTEXTUAIS

“Você é bobo!”
Sorrindo, abraçando e dizendo com doçura.

EXAGERANDO O TOM DE VOZ E A EXPRESSÃO FACIAL

Avó: “Não tenho lápis.”
Pai: “Sem lápis a vovó não pode escrever. Talvez ela não 

saiba onde estão os lápis ou lhe custe levantar e 
gostaria que você trouxesse um.”

FAZENDO OU PEDINDO PARA A CRIANÇA FAZER 
INFERÊNCIAS
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO > 2. Ajudando a superar a interpretação literal

 compreendam o sentido figurado de uma expressão;

 recordem e usem alguma frase feita; 

 aumentem sua sensibilidade em relação à perspectiva do interlocutor;

 usem frases de cortesia próprias de sua comunidade; 

 adaptem seu discurso às necessidades ou idade de quem escuta; e

 sintam que nos interessamos em nos comunicar sem erros de compreensão.

para que as crianças…
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO

Aprendendo 
a esclarecer 
sobre o que 
está falando
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO > 3. Aprendendo a esclarecer sobre o que está falando

Para entender e saber esclarecer sobre o que está falando
é necessário:

1. Levar em consideração 
a perspectiva visual 
do interlocutor e ampliar 
a informação, quando 
necessário.

2. Conhecer as relações 
de hiperonímia entre os 
termos do discurso.

3. Saber se artigos 
e pronomes fazem 
referência a algo ou 
alguém, nomeado 
anteriormente.

4. Recordar o que 
já foi mencionado no 
discurso.

5. Usar pronomes e 
artigos definidos para 
fazer referência ao que já 
foi nomeado.
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO > 3. Aprendendo a esclarecer sobre o que está falando

Será mais fácil para a 
criança...

l levar em consideração a perspectiva visual 
do  interlocutor e ampliar a informação, 
quando necessário,

Ainda que nessa idade a criança possa saber 
se o outro vê ou não o que ela está vendo, às 
vezes é difícil levar isso em consideração.
Ex.: A criança está no quarto ao lado e 
pergunta: “Posso subir aqui?”  

Saber como o outro vê o que ela também vê 
de outra perspectiva é mais difícil. 
Ex.: A criança falando ao telefone para a avó 
que vive em outra cidade: “Olha o céu. Veja 
que bonito.”

se a ajudamos...
 servindo de modelo e sendo bastante precisos ao 

nomear coisas que ela não vê, nomear propriedades e 
situações, etc. 
Exemplo: “O álbum vermelho que está em cima da 
mesinha da cozinha”;

 fazendo perguntas.
Exemplo: “Onde é isso? O que você vê no céu?” ;

 oferecendo alternativas. 
Exemplo: “A sua prima Andrea ou a Andrea, amiga da 
escola?” ; e

 explicitando o que dizemos.
Exemplo: “Não posso ver isso que você está falando. Vejo 
o céu, mas daqui não se vê nada especial”.
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO > 3. Aprendendo a esclarecer sobre o que está falando

Será mais fácil para a 
criança...

se a ajudamos...

 ajustando a variedade e a dificuldade da 
linguagem às suas possibilidades;

 gerando contexto explicativo. 
Exemplo: “Com tudo o que comemos: macarrão, 
salada, batatas fritas, carne, sobremesa…”.

(em Vocabulário, 
ver: compreensão de palavras novas)

l conhecer as relações de 
hiperonímia e de sinonímia entre 
os termos do discurso,

Como vimos em Vocabulário, nessa idade 
a criança já conhece muitas palavras, as 
relaciona e as ordena. 

Mas nem sempre conhece toda a 
variedade de termos para referir-se a 
uma mesma coisa, o que dificulta a sua 
compreensão. 

Ex.:  “Fomos a um restaurante para 
jantar e embora tenhamos nos 
alimentado muito, só nos custou quinze 
reais!
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO > 3. Aprendendo a esclarecer sobre o que está falando

Nem sempre é fácil manter em mente todos 
os elementos do discurso. E mais difícil 
é saber relacionar o que foi dito com os 
pronomes e artigos por meio dos quais se 
volta a se referir a tais elementos.

Ex.: Ao falar de uma pessoa, quando a 
citamos pela primeira vez explicitamos quem 
ela é. Na segunda, substituimos por um 
pronome.
“Fui visitar a tia Marta, havia muito trânsito e 
ela se incomodou porque cheguei tarde.”
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 com redundâncias, insistindo com 
frequência nas mesmas ideias de diferentes 
formas; 

 marcando o pronome com a entonação; e
 fazendo o gesto com a mão ao nos referirmos 
a algo do passado (já dito).

Ex.: (do mais fácil ao mais difícil de compreender)
“Fui visitar...    ...e tia Marta se incomodou…”
“Fui visitar…   ...e ela se incomodou…”
“Fui visitar…   ...e se incomodou…”

l recordar o que já foi mencionado no 
discurso;
l saber se artigos e pronomes fazem 
referência a algo ou alguém, nomeado 
anteriormente; e
l usar pronomes e artigos definidos para 
fazer referência ao que já foi nomeado,

Será mais fácil para a 
criança...

se a ajudamos...



Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO

Assumindo 
responsabilidade 

na gestão da  
conversa
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO > 4. Assumindo responsabilidade na gestão da conversa

 proporcionam ocasiões para que a criança participe em conversas com 
outras crianças;

 dão modelos claros de finalização do tema ou de mudança de tema.
Exemplo: “Então, ficamos assim”,
 “E isso é tudo”,
 “Gostei de falar sobre isso com você”,
 “Mudando de assunto…”,
 “Agora, outra coisa…”;

 dão modelos claros de formas de mostrar que atendem e entendem o outro. 
Exemplo:  “Aham”,  “sim”,  “claro”;

 dão tempo e pistas para que a criança finalize o tema. 
Exemplo: “Quer dizer algo mais?”;
 introduzem a criança na conversa com outros.
Exemplo: “O que você acha sobre o que o seu irmão disse?”;
 perguntam à criança se finalizou seu turno (mais com o olhar, com a  
atitude ou algum gesto do que com palavras); e

 dão o modelo encadeado de respostas para perguntas/afirmações feitas  
pela criança:

Criança:  - Hoje vieram os bombeiros; 
Adulto:   - Onde?
Criança:  - No colégio. 
Adulto:  - Então, os bombeiros foram hoje ao colégio para…;

Se os adultos …

 praticar e aprender os 
recursos para iniciar e terminar 
conversas;

 melhorar sua capacidade 
de controle sobre os turnos de 
conversa;

 aprender a manter-se na 
conversa, indicando que entende;

 aumentar sua capacidade de 
manter o tema, inclusive em 
conversas entre mais de duas 
pessoas; e

 aumentar a duração dos 
turnos.

ajudarão a 
criança a…
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO > 4. Assumindo responsabilidade na gestão da conversa

 proporcionam ocasiões para que a criança participe 
de dramatizações e para que negocie por meio da 
linguagem;

 participam nas brigas e discussões de crianças, 
ajudando-as a verbalizarem motivos, sentimentos, 
desejos e a buscarem soluções (mais do que julgando 
ou abolindo a questão); e

 pedem ampliações e esclarecimentos quando a 
informação não está clara ou querem saber mais,

Se os adultos…

 saber repetir a informação para o ouvinte;

 pedir esclarecimentos aos demais, quando houver 
necessidade;

 pedir mais informação para se aprofundar no tema; e

 argumentar, negociar e buscar colaboração.

ajudarão a criança a…
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO > 4. Assumindo responsabilidade na gestão da conversa

 são constantes no uso de convenções sociais; 

 opinam sobre o que é ou não é adequado dizer.
Exemplo:  “Isso é um palavrão, você não deve dizê-lo!” ;

 explicitam as convenções sociais de uso da linguagem.
Exemplo: “Todos gostam que você diga: posso pegar um 

pouco mais de pão, por favor?”; e

 insistem para que a criança cumpra as convenções.
 Exemplo: “O que se diz, quando te dão alguma coisa?”,

Se os adultos …

 desenvolver a consciência sobre as convenções sociais 
para o uso da linguagem; e

 ter critério e poder fazer juízo sobre o comportamento 
linguístico dos demais.

ajudarão a criança a…
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO

Perguntando 
e 

respondendo
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO > 5. Perguntando e respondendo

 Para saber coisas que a criança fez 
quando não estavam juntos.

 Para poder compreender as 
explicações que a criança dá.

 Para ajudar a criança a refletir 
sobre aspectos internos 
(sentimentos, motivos).

 Para que recorde normas.

 Para ajudar a planejar.

 O adulto pergunta

 Com os termos que lhe pedem:

“O que você tem que fazer?”

“Pedir perdão.”

“Com quem você foi ao parque?”

“Com Juliano.” 

“Que boneca?”

“A do vestido rosa.”

“O que você precisa para ir à 
piscina?”

“De maiô e toalha.”

A criança responde

 A ser mais precisa.

 A descrever o contexto.

 A expressar sentimentos e 
motivos.

 A narrar fatos desconhecidos para 
os demais.

 A refletir e a planejar  
conjuntamente (o que lhe servirá 
de base para fazer sozinha).

 A criança aprende
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO > 5. Perguntando e respondendo

 Para saber os nomes:
Ex.: “O que é isso…? Como se 
chama este…?” 

 Para conhecer o mundo (os 
motivos, a função…):
Ex.: “Por que está chovendo? 
Por que as medusas picam?” 

 Para que lhe contem fatos que 
nunca viu: 
Ex.: Quando você era pequeno...?

 Nomeando.

 Explicando relações:
“Quando as nuvens ficam escuras, 
chove.”

 Explicando a função:
“Picam para assustar aos demais e 

para que não se machuquem.”

 Explicando motivos, intenções, 
sentimentos:
“Queria levantar cedo para correr
e me aborreceu muito porque 
começou a chover.” 

  Vocabulário e relações entre 
palavras.

  Relações entre fatos.

  Relações entre intenções, 
sentimentos e condutas.

  Que algumas perguntas têm mais 
de uma resposta.

  Estruturas sintáticas diversas.
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 A criança pergunta O adulto responde  A criança aprende



Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO

Falando da 
linguagem
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Aprender linguagem > 4 a 5 anos > DISCURSO > 6. Falando da linguagem

Falando da linguagem 
Nessa idade, as crianças começam a 
usar muitos substantivos e também 
verbos referidos à linguagem e a suas 
funções. Usam cada vez melhor a 
citação, tanto na forma direta quanto na 
indireta. Vamos nos dedicar a observar 
suas capacidades.

DATAMEU FILHO 
DISSE…

12 SET 14

TIPO DE 
METALINGUAGEM

1. Verbo

2. Substantivo

3. Citação 
direta

4. Citação 
indireta

EXEMPLOS

Dizer, 
calar, 
opinar
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Falar, dizer, dizer um 
segredo, enganar, 
mentir, ordenar, 
prometer...

Palavra, palavrão, 
letra, canção, conto…

A professora disse: 
“Todos têm de trazer o 
maiô.”

“A professora disse que 
teríamos de trazer o 
maiô.”


