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AQUISIÇÃO DE LINGUAGEM: TEORIAS E REPRESENTAÇÕES 

CINEMATOGRÁFICAS 

Resumo 

Este artigo parte de uma retrospectiva teórica sobre o processo de aquisição de 

linguagem, com base em bibliografia especializada e materiais específicos, tendo 

como centro a Psicolinguística. Nesse percurso, focalizamos quatro vertentes 

representadas por teóricos distintos, a saber: Piaget, Vygotsky, B.F. Skinner e 

Chomsky. Em seguida, procuramos relacionar os aspectos teóricos levantados a 

algumas obras cinematográficas: O Menino Selvagem, em 1969, de François 

Truffaut; O Enigma de Kaspar Hauser, em 1974, dirigido por Werner Herzog; Nell, de 

1994 dirigido por Michael Apted; e o Documentário: Crianças Selvagens, de 

1994. Com esse confronto, pretendemos verificar em que medida esses filmes 

recorrem (ou não) a questões cientificamente tratadas pela Psicolinguística. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 - Sobre a Psicolinguística 

Disciplina criada a partir da convergência de dois campos das Ciências Humanas, a 

Psicologia e a Linguística, a Psicolinguística visa estudar o comportamento humano 

correlacionando a língua com a fala. Enquanto a Linguística faz a descrição e a 

sistematização dos processos e unidades que organizam as línguas naturais, 

considerando a relação entre sociedade e a interação dos indivíduos que por elas se 

representam, a Psicologia concentra-se nos estudos sobre linguagem, na análise e 

na interpretação do funcionamento verbal do sujeito, como condutas e 

comportamentos linguísticos. Assim sendo, entende-se a Psicolinguística como a 

união das duas ciências, que tem como objetivo estudar “os processos psicológicos 

implicados na aquisição e no uso da linguagem” (RÉ & PRÉNERON, 2010, p.14), 

visando à compreensão da linguagem humana verbal e procurando abranger a 

mente como uma mediação com a língua.  

Um dos temas mais instigantes dessa disciplina é o processo de aquisição de 

linguagem. O questionamento acerca de como a fala é balbuciada pelas crianças em 

seus primeiros meses de vida é, de fato, um fator externo que pode estar 



relacionado com a mente ou não, dependendo das teorias disseminadas desde o 

século XX. Esse escopo da Psicolinguística foi estudado por vários teóricos, 

procurando desenvolver um método eficaz de compreensão sobre a origem da fala.  

A Psicolinguística foi apresentada a partir de um texto de N.H. Proncko, no artigo: 

“Language and Psycholinguistics: a review” (1946) em que traça um paralelo entre 

as duas ciências: a Psicologia e a Linguística. O autor propõe que a Psicolinguística 

seja uma disciplina dupla, com possibilidades de correlacioná-la no âmbito do 

comportamento humano e da linguagem/fala humana. Nesse texto, Proncko 

apresenta a relação que há entre as disciplinas e como a Psicolinguística pode 

trazer novos olhares para o estudo sobre o desenvolvimento humano.  

Foi na década de 50 que a Psicologia e a Linguística juntaram-se, a partir da 

contribuição do Estruturalismo, com Ferdinand de Saussurre (Curso de Linguística 

Geral); em 1916; e do Comportamentalismo (behaviorismo, desenvolvido por 

Chomsky). Essas teorias possibilitaram o surgimento da Psicolinguística como um 

meio de comunicação entre as ciências humanas citadas. Surge, então, a Gramática 

Gerativa Transformacional, proposta por Chomsky, que consistia no processo 

inatista de aquisição de linguagem, fornecendo informações de como, onde e 

quando se dá o desenvolvimento da fala.  

2. OBJETIVOS e MÉTODO 

O projeto visou a uma retrospectiva teórica acerca do processo de aquisição de 

linguagem. Com isso, após o levantamento da bibliografia especializada, passamos 

à seleção de obras relevantes e a leitura e resenha das mesmas. Em seguida, 

concentrando-se na produção referente à temática dos quatro estudiosos 

escolhidos, expusemos um quadro com pontos convergentes e divergentes desses 

estudos. Esse quadro será importante para o estabelecimento das categorias de 

análise do corpus selecionado. Após essa etapa, verificamos a existência de obras 

cinematográficas que utilizam da temática abordada nesse artigo. A partir disso, 

analisamos e comparamos as teorias estudadas com o teor narrativo dos filmes a 

fim de identificar o quanto a visão cinematográfica recorre as pesquisas teóricas. 

3. DESENVOLVIMENTO 

A aquisição de linguagem fora bastante discutida em décadas passadas. Diversos 

teóricos analisaram e apresentaram teorias que procuravam explicar como se dá o 



desenvolvimento da fala em crianças. Nesse cenário, a Psicolinguística foi o ponto 

de partida para que novas possibilidades fossem descobertas e inovadas. Com a 

finalidade de refletir sobre a aquisição de linguagem, apresentamos aspectos 

teóricos de trabalhos de pesquisadores interessados em explicar o fenômeno da 

linguagem em crianças: Piaget, Vygotsky, Skinner e Chomsky. 

3.1 – Perspectiva de Jean Piaget 

Jean Piaget1 (1999) baseia-se no cognitivismo, segundo o qual o desenvolvimento 

da linguagem em crianças se dá pela capacidade de interação entre ela e o mundo 

externo, os instrumentos. Preocupado em traçar uma ponte entre o pensamento e a 

linguagem, Piaget afirma que há uma conexão entre o sujeito que realiza as ações e 

as experiências vividas. Logo, a criança, por meio de experiências, consegue 

interagir socialmente e ativar sua comunicação efetivamente. Entretanto, Piaget 

adverte que, ao mesmo tempo em que a criança consegue ficar exposta a isso, ela 

também deve estar preparada para atingir o sucesso. Para isso, é necessário passar 

por estágios para conseguir uma perfeita sincronização entre ela e o ambiente. 

Piaget formulou sua hipótese a partir do fato de que a criança não necessita da 

interação com o outro, já que sua evolução cognitiva se dá por ela mesma, de forma 

individual; é um processo egocêntrico. Nesse aspecto, a linguagem passa a ter um 

papel fundamental de forma individual, em que o interlocutor não aparece como 

agente transformador no papel comunicativo da criança. Em outro momento de sua 

vida, ela passa a se socializar por vontade própria, sem influência, pois sua 

maturidade foi alcançada com sucesso.  

Os estágios pelos quais a criança passa para entender como a sociedade é regida 

são: 

 Sensório-motor, de 0 a 18/24 meses, que precede a linguagem; 

 Pré-operatório, de 1/2 a 6/7 anos, fase das representações, dos símbolos; 

 Operatório-concreto, de 7/8 a 11/12 anos, estágio da construção da lógica; 

                                                             
1Sir Jean William Fritz Piaget (1896 – 1980) foi um psicólogo suíço que revolucionou o modo como se 

via o desenvolvimento mental infantil, iniciando sua carreira acadêmica em Biologia, Psicologia, 
Epistemologia e Educação. A partir de 1923 seus livros acerca do pensamento infantil e como se é 
dado, são lançados, sucessivamente: A linguagem e o pensamento na criança (1923); O raciocínio da 
criança (1924); A representação do mundo na criança (1926); A causalidade física na criança (1927); 
e O julgamento moral na criança (1931). 



 Operatório-formal, de 11/12 anos em diante, fase em que a criança raciocina, 

deduz etc. (RÉ & PRÉNERON; 2006; p.22) 

Piaget esclarece que: 

Quando interrogamos crianças de diferentes idades sobre os principais 
fenômenos que as interessam espontaneamente, obtemos respostas bem 
diferentes segundo o nível dos sujeitos interrogados. Nos pequenos, 
encontramos todas as espécies de concepções, cuja importância diminui 
consideravelmente com a idade: as coisas são dotadas de vida e de 
intencionalidade, são capazes de movimentos próprios, e estes movimentos 
destinam-se, ao mesmo tempo, a assegurar a harmonia do mundo e servir 
ao homem. Nos grandes, não encontramos nada mais que representações 
da ordem da causalidade adulta, salvo alguns traços dos estágios 
anteriores. Entre os dois, de 8 a 11 anos mais ou menos, encontramos, pelo 
contrário, várias formas de explicações intermediárias entre o animismo 
artificialista dos menores e o mecanismo dos maiores; é o caso particular de 
um dinamismo bastante sistemático, do qual várias manifestações lembram 
a física de Aristóteles, e que prolonga a física da criança enquanto prepara 
as ligações mais racionais. (PIAGET, 1982, p.173-4) 

 
O primeiro estágio caracteriza-se pela assimilação e o contato por meio das 

sensações. A criança usa seus sentidos para interagir com o meio, isto é, com os 

objetos que proporcionam o desenvolvimento da linguagem e da inteligência. No 

pré-operatório, surge o conceito de função simbólica, em que a criança articula os 

objetos em seu redor e começa a representá-los por meio de sua intuição e 

consegue ter percepção dos acontecimentos que acontecem perto dela. No terceiro 

estágio, a criança já é capaz de perceber as noções de tempo e casualidade, ou 

seja, pelas experiências concretas do cotidiano, é possível formar vínculos com o 

mundo real de maneira efetiva. O último estágio se aplica à adolescência, período 

dedicado ao mundo real, onde há uma independência em relação às suas atitudes; 

há hipóteses, deduções, e não se baseia em objetos e sim em experiências e 

realidades.  

Para Piaget, o desenvolvimento da linguagem da criança é o produto da interação 

com o objeto. Está biologicamente determinado em sua mente o quanto, quando e 

como deve entender certos tipos de percepções relacionados à realidade.  

3.2 – Perspectiva de Lev Vygotsky 



Lev Vygotsky2 (1929)3 com sua teoria interacionista, partiu dos estudos de Piaget e 

formulou conceitos próprios a partir da aquisição da linguagem das crianças em 

interação com os adultos.  

O interacionismo faz com que a criança estabeleça relações entre as ações dos 

adultos e sua capacidade de entendimento acerca delas. É por meio da interação 

com o adulto que a criança aprende como se portar no mundo futuramente, quando 

conseguir, sozinha, realizar comportamentos e atitudes reais de acordo com sua 

percepção. De acordo com Vygotsky, o papel do adulto é de instruir a criança a 

partir de sua Zona de Desenvolvimento Inicial (quando a mesma não tem noção e 

não entende o sentido da ação), fazendo com que ela aproxime suas próprias ações 

e atinja o sucesso quando alcança a Zona de Desenvolvimento Final (tem controle 

sobre a ação ensinada “inconscientemente”). 

Sua teoria, também focaliza fases, isto é, estágios (1986): 

O desenvolvimento da fala segue o curso das demais operações mentais, 
as quais ocorrem em quatro estágios: (a) estágio natural ou primitivo, que 
corresponde à fala pré-intelectual e ao pensamento pré-verbal; (b) estágio 
da psicologia ingênua, no qual acontece o exercício da inteligência prática 
em virtude da experiência da criança com as propriedades físicas do seu 
corpo e dos objetos que a circundam; (c) estágio das operações com signos 
exteriores usados como auxiliares na solução de problemas, caracterizado 
pela fala egocêntrica; e (d) estágio do crescimento interior. Neste, as 
operações externas se interiorizam e passam por mudança no processo, a 
criança passa a operar com relações intrínsecas e signos interiores. 
(SENRA & MIRANDA; 2012; p.4) 

 

Como se vê, há sempre uma transição significativa entre as fases, ocorrendo, de 

maneira espontânea e gradual, o processo de internalização entre o mediador e a 

criança. Assim, a fala é desenvolvida a partir de estágios que facilitam a percepção 

de mundo por meio de jogos, brincadeiras e gestos. Além disso, a criança tende a 

copiar e a imitar as ações dos adultos, gerando atitudes novas e significativas, 

cabendo ao mediador explicá-las da melhor maneira. A interação com o ambiente 

                                                             
2Lev Semenovitch Vygotsky (1896 – 1934) viveu na Rússia e formou-se em Direito. O encanto pela 
área da psicologia deu-se em 1928, ao analisar o estudo psicológico acerca das obras de arte. 
Estudos de Piaget, da Psicanálise e do Behaviorismo fizeram com que ele se dedicasse a entender o 
desenvolvimento intelectual das crianças, publicando os principais livros: The Problem of the Cultural 
Development of the Child (1929); Ape, Primitive Man, and Child: Essays in the History of Behaviour 
(1930); Tool and symbol in child development (1934). 

 
3 Em 1929, Lev Vygotsky escreve seu primeiro artigo sobre o processo de aquisição de linguagem em 
crianças, chamado: The Problem of The Cultural Development of The Child. 



(intermediador) promove amplo conhecimento coletivo acerca das coisas que 

rodeiam o mundo. O conceito de instrumento é visto como essencial para ajudar a 

criança a se portar no mundo. O instrumento em si é o mediador da ação; logo, o 

ambiente também faz diferença. Mas é necessário ter em mente que o adulto tem de 

estar realizando as ações perto da criança e não apenas as expondo; e o 

instrumento é catalisador dos símbolos que as crianças selecionarão para realizar 

uma ação independentemente daquilo que fora ensinada pelo “instrumentador”. 

3.3 – Perspectiva de B.F. Skinner 

B.F Skinner4 (1953) também analisou o processo de aquisição de linguagem em 

crianças. Com base no Behaviorismo, desenvolveu análise minuciosa, caracterizada 

em primeira instância por estímulos e respostas. Pela sua teoria, a criança só 

consegue desenvolver o ato da fala a partir de influência externa e pautadano “certo” 

e “errado”. A cada estímulo dado, há uma resposta e a cada resposta certa, a lição é 

aprendida; a cada resposta errada, a “Pergunta” é repetida, até estar completamente 

preenchida na mente.  

Baseado inicialmente em aspectos comportamentais e sensoriais, a hipótese 

behaviorista iniciou-se com a publicação de seu primeiro livro, Verbal Behavior 

(1957), cuja principal tese era: “[E]m todo comportamento verbal há três eventos 

importantes a serem considerados: um estímulo, uma resposta e um reforço” (p.81). 

Assim, para Skinner, a aprendizagem necessita desses três conceitos juntos, já que, 

a partir de um condicionamento operante dirigido à criança, o resultado pode ter 

duas perspectivas: o correto e o errado. O correto seria o prêmio e a criança 

conseguiria o sucesso por meio de seu comportamento operante; o errado deverá 

ser corrigido e repetido para que haja completa “obediência” acerca de seu 

comportamento.  

Na hipótese behaviorista, o processo de estímulo e respostas faz com que o 

desenvolvimento da fala (e, assim sendo, do aprendizado), seja totalmente 

mecânico e automático, e não espontaneamente ou por parte da criatividade da 

mente em criar algo novo. Assim, o comportamento da criança é sistematizado a 

                                                             
4Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) nasceu na Pensilvânia e tentou, primeiramente em ser 

escritor. Com o fracasso e desilusão, se interessa pelo comportamento humano e seu 
desenvolvimento. Em 1928 entra em Harvard para cursar psicologia, iniciando sua fase acadêmica, 
com diversos pós-doutorados. Em 1953 lança seu livro, considerado como manual básico da teoria 
comportamentalista, Ciência e Comportamento Humano. 



condições operantes e a reforços estimulantes, capazes de conduzi-la a processos 

positivos e negativos acerca do aprendizado da fala e da realização da mesma. 

O estímulo tem também um grande papel; dependendo da situação, a condição e o 

contexto definem o que deve ser feito ou não. Para isso, a existência da obediência, 

tentativa e erro, consequentemente levando à punição ou ao sucesso. Skinner 

acreditava que a aquisição da linguagem se dava desse jeito, e as crianças 

aprendiam conforme suas tentativas, os estímulos que eram dados e os reforços 

obtidos. A partir disso, a criança consegue definir suas escolhas, dependendo do 

tipo de castigo que lhe foi dado por conta de um comportamento errado.  

2.4 – Perspectiva de Noam Chomsky 

Noam Chomksy5 (1957) procurou desenvolver uma teoria que explicasse a origem 

da fala humana. Para tanto, elaborou a teoria inatista ou teoria gerativista, que se 

relacionaà corrente racionalista desenvolvida por Platão (séc IV a.C), em que há três 

tipos de ideias que permeiam nossa mente: ideias fictícias (criadas), ideias 

adventícias (de fora) e ideias inatas (pré-determinadas). Chomsky focaliza o último 

conceito, formulando as bases de uma Gramática Universal (G.U), isto é, inata e pré-

determinada, capaz de proporcionar o desenvolvimento da linguagem de maneira 

universal e eficaz.  

Afirmando que a criança possui uma Gramática Universal, sendo capaz de realizar 

funções cognitivas acerca da linguagem de forma altamente efetiva e coerente, o 

autor acredita que a mente é responsável pelo desenvolvimento da fala, e que nós 

temos um dispositivo inato para ligar essa “chave”. Ao estarmos em contato com o 

ambiente e com outras pessoas, a criança tem a competência inata de falar em uma 

estrutura sintática correta. A base não é a imitação e sim a Gramática Universal que 

ela tem e que permite que faça uma escolha entre diversas possibilidades e acerte. 

Em 1981, Chomsky reformula sua teoria, que passa a ser conhecida como Teoria 

dos Princípios e Parâmetros. Chomsky relaciona o processo de aquisição de 

linguagem com uma faculdade que já temos em nossa mente, e que só precisa ser 

estimulada e desenvolvida para ser acionada de maneira eficaz e eficiente. A 

                                                             
5Avram Noam Chomsky (nascido em 1928, na cidade da Filadélfia), ainda é atuante em suas 

perspectivas acerca do inatismo. Em 1945, inicia sua graduação em Linguística e Filosofia na 
Universidade da Pensilvânia. Foi em 1957 que sua obra principal, Syntactic Structures, auxiliou o 
entendimento sobre o processo de aquisição de linguagem. Hoje, Chomsky é professor 
de Linguística no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Tecnologia_de_Massachusetts


proposta inatista e gerativista afirma que já temos essa capacidade de desenvolver a 

fala e conseguir realizar o ato, especialmente quando somos estimulados a isso, 

conforme acima.  

4. RESULTADOS  

4.1 - Aquisição de Linguagem em Filmes 

A partir da década de 60, houve um certo interesse na indústria cinematográfica em 

tratar do processo de aquisição de linguagem.  

Em 1969, François Truffaut produziu o filme O menino selvagem, narrando a história 

de Victor, um garoto encontrado nas florestas francesas em 1798, baseando-se em 

fatos reais. Victor foi levado a Paris para ser estudado por um psiquiatra, Dr. Pinel, 

(que insistia na ideia de que o selvagem era completamente desprovido de 

inteligência) e por um estudante de medicina, Dr. Itard (interpretado por Truffaut), 

que pediu a tutela do menino e se empenhou em ajudá-lo, já que pensava que seu 

não-desenvolvimento na linguagem se dava devido ao seu isolamento total. Victor 

não emitia palavras audíveis; comportava-se como um animal e sua vida até os 12 

anos de idade fora ficar nu em uma floresta na companhia de animais selvagens. 

Foram ensinadas frases mecânicas de fácil memorização e LIBRAS. Entretanto, o 

filme não representa a história real, pois indica que Victor atingiu sucesso e 

felicidade, chegando ao uso efetivo da linguagem.  

A partir da informação dada sobre O Menino Selvagem, de Truffaut, analisamos a 

obra a partir de elementos propostos por B.F. Skinner. A teoria behaviorista 

concentra-se no estímulo de certo e errado, isto é, no condicionamento de repetir 

comportamentos e escolhas para atingir o resultado esperado. Influências de ideias 

defendidas por Chomsky também podem ser verificadas em O Menino Selvagem: a 

tese do inatismo pode ser observada na personagem devido à defasagem na 

produção da sua fala. Como a criança fora encontrada aos 12 anos de idade, a sua 

Gramática Universal não fora acionada e identificada no período certo (a partir dos 3 

anos de idade).  

Em 1974, surge O enigma de Kaspar Hauser, dirigido por Werner Herzog, e que 

conta a história verídica de um jovem que fora trancafiado em uma torre inóspita 

sem ter acesso a qualquer tipo de linguagem. Kaspar foi descoberto em 1828 (1928, 

no filme), numa praça em Nuremberg, Alemanha. Seu padrinho cuidava de suas 



necessidades básicas e ensinou-lhe duas capacidades: a palavra "horse" e a 

escrever seu próprio nome. Foram-lhe ensinadas palavras-chaves, um pouco de 

religião e quais os comportamentos esperados em certas situações. A habilidade 

mental de Kaspar era muito precária, pois o processo de aquisição de linguagem 

dele iniciou-se no momento em que fora descoberto/deixado na praça.  

O Enigma de Kaspar Hauser pode ser analisado a partir das posições de Vygotsky e 

Piaget. Quando Kaspar é descoberto e passa a ter contato com a família que o 

acolhe, a tese de Vygotsky sobre a influência de um mediador, isto é, um adulto, 

para o desenvolvimento da fala pode ser explicitada. Tanto ele quanto Piaget 

salientavam a ideia de que é necessário o ambiente externo, sejam os objetos ou a 

convivência com outras pessoas, para que haja o sucesso no ato da fala.  

Em 1994, o filme Nell e o documentário O segredo das crianças selvagens, foram 

lançados. O primeiro, estrelado por Jodie Foster e dirigido por Michael Apted, traz 

Nell, uma jovem que vivera seus 30 anos com sua mãe e sua irmã gêmea nas 

Montanhas Azuis da Carolina do Norte, nos EUA, sem contato com outras 

realidades. Infelizmente, sua mãe e irmã morrem e Nell foi descoberta. De imediato, 

suas atitudes equivalem as de um animal; entretanto, Nell tem um código linguístico 

bem específico, ensinado por sua mãe e desconhecido pela sociedade. Até que um 

médico, Dr. Lovell, e uma psicóloga, Dra. Paula Olsen, passam a estudar este caso 

e acabam compreendendo sobre sua vida e pensamento. São ensinados 

comportamentos e palavras para que ela possa ser inserida na sociedade sem 

sofrer preconceitos ou ser assediada.  

Pode-se perceber a tese do Interacionismo defendida por Vygotsky presente no 

filme Nell: baseando-se no contato com o mundo externo, a personagem consegue 

atingir o sucesso do aprendizado. Ao ver que Nell já possuía uma gramática 

pessoal, desenvolvida desde pequena, o processo de internalização foi adquirido; 

entretanto, após perder o contato com outras pessoas, Nell retrai-se, dificultando a 

prática de socialização e comunicação. A personagem teve acesso aos instrumentos 

que a ajudaram e a capacitaram a se portar no mundo e na sociedade, 

comunicando-se efetivamente, além de conhecer as relações humanas e os 

significados das palavras. 

O documentário O segredo das crianças selvagens traz a história verídica de Genie, 

uma menina de 13 anos que fora aprisionada em seu quarto e acorrentada a uma 



cama/cadeira por seus pais, em Los Angeles, em 1970. Sua comunicação baseava-

se em emissões de monossílabos e grunhidos, além de agir como um bebê. 

Médicos acolheram e se dispuseram a cuidar dela, como forma de alavancar a sua 

própria carreira e ajudar na inserção de Genie na sociedade. Genie aprendeu 

palavras e construção de frases, além de assimilar a significação de ações e 

sentimentos. Devido à sua incapacidade (abuso ou retardo mental), o progresso de 

Genie diminuiu depois de 2 anos de tratamento, levando-a ao abandono por lares 

adotivos, sofrendo abusos e humilhações, gerando consequências irreversíveis ao 

seu desenvolvimento físico, espiritual e mental.  

A teoria inatista de Chomsky pode ser associada ao teor apresentado no 

documentário, sendo explorado como gatilho para a falta de comunicação de Genie. 

Chomsky baseava-se na ideia da Gramática Universal, a qual já está pré-

determinada em nossa mente, cabendo a nós a acioná-la quando começamos o 

processo de aquisição de linguagem. Genie, ao ser privada da comunicação, não 

aprendia como formular frases e períodos simples, devido a sua idade já avançada. 

Chomksy explica sobre o período crítico, onde as crianças tem certa idade para 

acionar a G.U.  

5. CONCLUSÃO 

Como vimos, Piaget e Vygotsky estudaram o pensamento humano por meio da 

análise do processo da aquisição da linguagem pela criança, – buscando 

compreender a construção da racionalidade dos seres humanos, como os homens 

controlam seu comportamento, sua subjetividade, como passam a representar o 

mundo e as “coisas” e os “fatos” do mundo no qual se inserem, construindo 

identidades. Já Noam Chomsky tentou estabelecer a relação entre fala e mente por 

meio de fatores biológicos, propondo a existência de uma Gramática Universal pré-

determinada, faltando-lhe, apenas, o acionamento para a compreensão da fala e o 

seu desenvolvimento. Skinner, por sua vez, baseava-se em uma ordem behaviorista, 

segundo a qual a criança, por meio de estímulos positivos e negativos, adquiriria a 

linguagem conforme suas atitudes diante de algum fator ou comportamento 

condicionado. 

Embasados em estudos da Psicolinguística, pudemos refletir acerca do processo de 

aquisição de linguagem e, em seguida, verificamos a presença de aspectos 

discutidos por esses teóricos em algumas produções cinematográficas. Os quatros 



filmes selecionados – Nell, O enigma de Kaspar Hauser, O segredo das crianças 

selvagens e O menino selvagem - apresentam um enredo que focaliza questões 

tratadas pela Psicolinguística, especificamente o desenvolvimento da fala. 

Naturalmente, pela natureza dos filmes, não há, em nenhum deles, digressões 

teóricas ou aplicação explícita de conceitos. De qualquer forma, todos promovem o 

questionamento e instigam o público a pensar na complexidade que envolve o 

processo de aquisição da linguagem. 
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