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Introdução: Um trabalho sobre a linguagem, na perspectiva de uma autora pioneira da
década de 40, no nosso entender, além de servir para celebrar a memória, se constitui
como mais uma possibilidade de construção da história do pensamento psicológico
sobre a linguagem infantil. A pesquisa de Heloísa Marinho, sobre a linguagem na
idade pré-escolar, aborda o aparecimento e evolução da linguagem na criança. Foi
realizada em classes de escola maternal e jardim da infância.  Trata-se de um registro
do vocabulário de sessenta crianças em situação natural, a partir de comentários sobre
os próprios desenhos.  Objetivo: Busca investigar as mudanças na caracterização da
linguagem no pré-escolar, comparando dados obtidos na década de 1940, por Heloísa
Marinho, com as novas percepções da linguagem no pré-escolar no início da década de
2000. Metodologia: A pesquisa é do tipo bibliográfico. Os textos selecionados foram:
“A Linguagem no Pré-Escolar” de Heloísa Marinho (1944) e textos publicados sobre a
linguagem do pré-escolar, a partir de 2000. A busca desses textos foi realizada na base
de dados da Biblioteca Virtual de Psicologia. A seleção dos textos ocorreu no período
de fevereiro a maio de 2012. Foram utilizadas expressões como “linguagem e
pré-escolar”, “vocabulário e pré-escolar”, “linguagem e educação infantil” e
“desenvolvimento e pré-escolar”. Dos artigos encontrados, foram escolhidos 3 para
essa comunicação. Esses enfatizam a aquisição, verificação e análise de verbos
enunciados em pré-escolares brasileiros.  Resultados: Comparando os estudos das
décadas de 1940 e 2000, observou-se que todos eles partiram da observação da fala
espontânea e realizaram uma análise quantitativa dos verbos. Quanto aos objetivos, o
clássico se refere à evolução da linguagem de maneira geral, enquanto os outros são
especificamente sobre a aquisição e diversidade dos verbos utilizados pelos
pré-escolares. Sobre a amostra, todos os trabalhos tiveram como participantes sessenta
crianças, sendo que, no clássico, a faixa etária observada foi de um a seis anos
enquanto nos outros, de dois a quatro anos. Os resultados indicaram: aprimoramento
da utilização de verbos entre pré-escolares; predominância do modo indicativo, do
tempo presente, do número singular da terceira pessoa. Não foram encontradas
diferenças significativas na comparação dos gêneros. Entretanto, enquanto os estudos
de Marinho demonstraram que os substantivos aparecem com maior frequência em
todas as idades, exceto os abstratos, pesquisa atual, sobre aquisição de verbos em
pré-escolares, identificou maior utilização de verbos que substantivos, sendo mais
frequente o tipo intransitivo.  Conclusão: Finalmente, pode-se pensar que estudos do
século XX, na década de 40, podem iluminar, contrapor ou se assemelhar a trabalhos
sobre a linguagem, na primeira década do século XXI. Assim, coloca-se como hipótese
a influência da cultura contemporânea na mudança evolutiva da linguagem: na
aquisição de verbos e substantivos.
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