
 

 

MARCOS DO DESENVOLVIMENTO: FALAR 

 

Ao longo do seu desenvolvimento, a criança vai aprendendo a usar palavras para descrever o que vê, ouve, 

sente e pensa. Isso ocorre na medida em que completa saltos de desenvolvimento intelectual, emocional e 

comportamental. 

 

A compreensão e a expressão são os principais componentes da linguagem. A compressão ocorre primeiro, 

ou seja, antes mesmo da criança falar ela já é capaz de compreender.  

 

Quando acontece 

As crianças aprendem a falar durante os dois primeiros anos de vida. O bebê começará usando a língua, os 

lábios, o céu da boca e qualquer dente que esteja aparecendo para produzir sons. Isso ocorre desde o 

primeiro ou segundo mês de vida. Então, esses sons passam a se tornar palavras de verdade.  

 

O bebê vai aprender mais palavras com as pessoas de seu convívio. 

 

Como acontece 

O choro do bebê ao nascer é a primeira forma de linguagem. A partir daí, vai absorvendo os sons, os tons 

e as palavras que irão interferir na forma com que ele vai falar. 

 

A fala está totalmente ligada à audição. Ao ouvir as outras pessoas conversarem, o bebê está aprendendo 

os sons das palavras e como as frases são estruturadas.  

 

1 a 3 meses 

A primeira forma de comunicação do bebê é o choro. É através dele que o bebê comunica suas necessidades 

(fome, dor). À medida que o bebê cresce, vai desenvolvendo cada vez mais um repertório de som.  

 

5 meses 

O bebê vai começar a balbuciar, combinando consoantes e vogais (como "dadá" ou "babá"). A vocalização 

é uma brincadeira para o bebê, que faz experiências usando a língua, os dentes, o céu da boca e as cordas 

vocais para produzir todo tipo de sons. Ele se diverte quando descobre que é ele quem faz tudo aquilo e 

fica motivado a repeti-los e a descobrir novos barulhos.  

 

http://brasil.babycenter.com/a1500079/marcos-do-desenvolvimento-nascimento-dos-dentes
http://brasil.babycenter.com/a1500067/marcos-do-desenvolvimento-audi%C3%A7%C3%A3o


 

 

6 a 9 meses 

O bebê passa a usar tons e padrões similares aos que você usa.  

 

10 meses 

Conhece o significado da palavra “não”. 

 

1 ano a 1 ano e 5 meses 

A criança usa uma ou mais palavras e sabe o que elas significam. Percebe a importância da fala e o 

enorme poder que representa o fato de ser capaz de expressar suas necessidades.  

 

1 ano e 6 meses a 2 anos 

A criança possui um vocabulário de cerca de 50 palavras.  

Ela também vai juntar duas palavras, formando frases básicas como "É meu".  

Aos 2 anos, poderá usar frases com três palavras e cantará canções simples.  

 

O que vem pela frente 

Entre 2 e 3 anos, seu vocabulário aumentará para até 300 palavras, passará a usar nomes e verbos 

juntos para formar frases completas.  

 

Aos 3 anos, a criança estará apresentando uma fala mais sofisticada. Será capaz de manter uma conversa 

e ajustar o tom.  É possível que você já entenderá tudo o que ela disser. A maioria das crianças nessa 

idade é capaz de dizer o nome e a idade, e responde prontamente a uma pergunta.  

 

O que você pode fazer 

Converse com a criança. Pesquisas mostraram que crianças cujos pais falavam bastante com elas na 

primeira infância tinham um QI significativamente maior que o das outras crianças e seu vocabulário 

também era mais rico que o de crianças que não receberam muito estímulo verbal. 

 

Atenção 

Embora algumas crianças comecem a formar palavras com 9 meses, muitas vão fazer isso só depois de 

1 ano, até 1 ano e 3 meses. 



 

 

Embora seja um período de grande desenvolvimento da fala, algumas crianças não falam muito. Neste 

caso, o mais importante é observar se existe compreensão, ou seja, se a criança atende às solicitações 

feitas. 

 

Fonte: 

Lopez, F. A., & Campos Jr., D. (Orgs.). (2009) Filhos: da gravidez aos dois anos de idade. Barueri, 

SP: Manole. 

Baby Center Brasil: brasil.babycenter.com 
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