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RESUMO 

 

 O objetivo deste trabalho é investigar os papéis da língua materna (L1) e 

da Gramática Universal (GU) no processo de aquisição de interrogativas do 

tipo Qu- do Espanhol como L2 por falantes adultos do Português Brasileiro 

(PB). A escolha das duas línguas se deve ao fato de que apresentam valores 

paramétricos distintos. Em Espanhol, mas não em PB, há inversão da ordem 

sujeito-verbo nas interrogativas do tipo Qu-. Como hipótese inicial, adotamos 

aquela defendida por White (2004), segundo a qual há transferência das 

propriedades dos núcleos funcionais da L1 para a L2 e   também  há acesso à 

GU durante esse processo. Além disso, os dados observados revelam que a 

mudança paramétrica se dá gradativamente, de construção em construção, 

assim como proposto por Herschensohn (1998). 

 Para a realização deste estudo, foram aplicados experimentos junto a 

falantes de PB aprendizes de Espanhol como L2 de diferentes instituições de 

ensino. Os sujeitos participantes realizaram testes de produção de 

interrogativas e de versão. Os dados foram analisados levando-se em conta os 

níveis de proficiência por tempo de exposição ao Espanhol. 

 Os resultados da pesquisa mostraram haver transferência da L1 nos 

estágios iniciais e subsequentes de aquisição. Quanto ao estágio final, 

constatou-se que pode ou não haver convergência entre a gramática do falante 

de L2 e a do falante nativo. Em ambos os casos, acreditamos haver restrição 

da GU. 
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ABSTRACT 

 

                       The aim of this work is to investigate the roles of mother tongue 

(L1) and Universal Grammar (UG) in the process of acquisition of WH- 

questions in Spanish as L2 by native speakers of Brazilian Portuguese (BP). 

The choice of these two languages is due to the fact that they show different 

parametric settings in this type of construction. In Spanish, but not in BP, there 

is subject-verb inversion in Wh-questions. As our initial hypothesis, we adopt 

the one suggested by White (2004) - Full Transfer/Full Access, according to 

which the abstract features of the functional heads can be transferred from L1 

to L2, but there is also access to UG in view of the fact that the learners end up 

with the correct choice of features in their interlanguage grammars. Besides 

that, the data observed reveals that parametric change goes on step by step, 

from construction to construction, as proposed by Herschensohn (1998). 

                  In order to do this research, we applied experiments among BP 

speakers from different Institutions. The subjects did production tests involving 

translation and question formation exercises. The data were analyzed, taking 

into account the proficiency levels of the participants. 

 Our results show that there is L1 transfer in the initial and the 

intermediate levels of acquisition. However, by the end state, the L2 grammar 

can be similar to or divergent from the grammar of native speakers. In either 

case, it is restricted by UG.  

 

Kew-words: L2 acquisition, Wh- questions, L1 and UG. 
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AQUISIÇÃO DE INTERROGATIVAS QU- DO ESPANHOL COMO 

L2 POR FALANTES ADULTOS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

Introdução 

 

O tema deste trabalho é a investigação da aquisição de interrogativas 

Qu- em Espanhol como L2 por falantes adultos do PB, com base nos 

pressupostos teóricos da Teoria Gerativa (Chomsky, 1995; White, 2004; 

Herschensohn, 2006). Diferentemente do PB, nas interrogativas Qu- das 

orações raízes do Espanhol há inversão sujeito-verbo, quando a palavra 

questionada é um objeto (direto ou indireto)1. Além dessa distinção, as 

interrogativas Qu- in-situ do Espanhol obedecem a uma restrição de ordem, 

que também não é observada em PB: o sintagma QU- deve ser o último 

elemento da oração. 

Com base nas diferenças paramétricas entre as duas línguas, 

pretendemos investigar os papéis da L1 e da Gramática Universal (GU) no 

processo de aquisição das interrogativas do Espanhol como L2. Como hipótese 

inicial, adotamos aquela defendida por White (2004), segundo a qual tanto a L1 

quanto a GU são acessadas durante o processo de aquisição de uma segunda 

língua. Trata-se da hipótese denominada na literatura Transferência 

Total/Acesso Total. 

Nas interrogativas de objeto do espanhol, deve haver inversão sujeito-

verbo. Isto é, a palavra interrogativa deve vir seguida do verbo, como acontece 

em línguas do tipo V2, conforme observamos em (1) e (2): 

 

(1) ¿Qué compró Juan?      QU V S 

(2) ¿A quién (le) dio el libro Juan?      QU VOS 

 

                                                           
1
 No espanhol caribenho, contudo, não há inversão.  

(i) ¿Qué Juan compró? 
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Quando não há inversão, a construção torna-se agramatical, como 

mostram os exemplos abaixo coletados por nós, entre falantes nativos do 

Espanhol:  

 

(3) *¿Qué Juan compró?       *QU S V 

(4) *¿A quién Juan dio el libro?       * QU SVO 

 

Em PB, contudo, a inversão sujeito-verbo não é necessária. Quando 

ocorre, parece tratar-se de uma estrutura mais marcada e, muitas vezes, gera 

agramaticalidade: 

 

           (5)  a. O que o João comprou?    QU SV 

               b. O que comprou o João?    ? QU VS 

            (6)  a. Para quem o João deu o livro?    QU SVO 

                    b. Para quem deu o João o livro?  * QU VSO 

 

      Em alguns poucos casos, como nas interrogativas adverbiais, essa 

inversão parece mais natural, como em (7): 

 

 (7)   a. Onde os meninos dormem? 

           b. Onde dormem os meninos? 

 

Outra diferença entre o Espanhol e o PB encontra-se na restrição da 

colocação do sintagma interrogativo em estruturas do tipo Qu- in-situ. Em PB, o 

elemento interrogado pode aparecer em qualquer posição pós-verbal, já em 

Espanhol, a palavra Qu- deve ser sempre final: 

 

 (8)   a. Para quem seu marido deu o carro? 

          b. Seu marido deu o carro para quem? 

          c. Seu marido deu  para quem o carro? 

 

(9)   a. ¿A quién le dio el coche su marido? 

         b. ¿Su marido le dio el coche a quién? 
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         c. *¿Su marido le dio a quién el coche? 

 

Com base nas diferenças acima apontadas entre a L1 do aprendiz e a 

língua-alvo, o presente trabalho traçou os seguintes objetivos: (i) descrever as 

interrogativas Qu- verificadas nos estágios iniciais e intermediários de 

aquisição do Espanhol como L2; (ii) através dos  resultados obtidos por meio 

de experimentos, confrontar as hipóteses existentes sobre os papéis da L1 e 

da GU no processo de aquisição da L2; (iii) verificar até que ponto a L1 

influencia o processo de aquisição das interrogativas em L2; (iv) observar em 

que estágios da IL se dá a mudança paramétrica, isto é, o acesso à GU. A 

hipótese a ser investigada neste trabalho – Transferência Total/Acesso Total – 

faz as seguintes previsões: 

 

(i) Os brasileiros adultos aprendizes de Espanhol como L2 não irão 

produzir construções interrogativas com inversão sujeito-verbo 

nos estágios iniciais do processo de aquisição, visto que esse 

padrão de inversão não é verificado na L1. 

 

(ii) Os brasileiros adultos aprendizes de Espanhol como L2 não irão 

obedecer à restrição de Qu-in-situ final porque tal restrição não é 

observada na L1. 

 

(iii) Os aprendizes em níveis avançados ou no estágio final produzirão 

interrogativas conforme a gramática-alvo da L2. 

 

A dissertação está assim dividida: (i) Capítulo 1: trata de informações 

sobre o embasamento teórico referente à derivação das construções 

interrogativas, sob o olhar da abordagem gerativa (Chomsky, 1995; Rizzi, 1997 

e 2004, dentre outros); (ii) Capítulo 2: discorre sobre as hipóteses existentes 

dentro da abordagem gerativa relacionada à aquisição de L2, tendo como 

ponto em comum os papéis da L1 e da Gramática Universal (GU) no processo. 

Também inclui estudos sobre a aquisição de interrogativas; (iii) Capítulo 3: 

aborda a metodologia (sujeitos da pesquisa e experimentos) bem como os 
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resultados obtidos; Capítulo 4: dedica-se à discussão sobre os resultados; e (v) 

Considerações Finais: constam do resumo das conclusões e as questões 

deixadas para pesquisas futuras. 

No próximo capítulo, apresentamos um resumo sobre as questões 

teóricas referentes às construções interrogativas que são o nosso foco de 

investigação. 
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Capítulo 1 

 

1 INTERROGATIVAS QU- 

 

Neste capítulo, apresentamos o tratamento dado à derivação das 

interrogativas do tipo Qu- em Espanhol e em PB. Discutiremos a derivação 

destas construções, com base nas propostas sobre a arquitetura funcional da 

oração, conforme sugerida por Pollock (1989) e Chomsky (1991). Antes, 

porém, trataremos dos pressupostos básicos da Teoria Gerativa. 

 

1.1 OS PRESSUPOSTOS DA TEORIA GERATIVA 

 

Os pressupostos da Teoria Gerativa foram lançados na década de 50, a 

partir dos trabalhos de Noam Chomsky, caracterizando-se como um modelo de 

estudo linguístico formal, mentalista e universalista. Dito de outro modo, as 

bases do estudo gerativista estão centradas na descrição da gramática das 

línguas naturais, tendo em vista as suas representações na mente humana, 

bem como os seus princípios universais. Neste sentido, Chomsky (1986) busca 

responder a três perguntas relacionadas ao conhecimento de linguagem: (i) O 

que constitui o conhecimento da linguagem; (ii) Como o conhecimento da 

linguagem é adquirido; e (iii) Como se dá, no uso, o conhecimento da 

linguagem? 

Enquanto que o foco de estudo de modelos teóricos ditos funcionais está 

voltado para o uso da língua, isto é, para o desempenho do falante (nos termos 

de Chomsky), o programa de investigação da Gramática Gerativa está 

interessado, especificamente, no estudo da competência do indivíduo, o seu 

conhecimento internalizado da língua. A este conhecimento, Chomsky se refere 

como língua-I (interna), em detrimento da língua-E (externa). O conhecimento 

da linguagem se dá devido a uma capacidade humana inata, biológica, a 

Faculdade da Linguagem. No programa gerativista, postula-se a existência de 

uma Gramática Universal (GU), que se caracteriza como estágio inicial da 
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Faculdade da Linguagem, sendo constituída por princípios gerais da linguagem 

humana. 

Em sua primeira fase, conhecida como Teoria Standard2, a Gramática 

Gerativa caracterizou-se como uma teoria de regras gramaticais. Tais regras, 

aplicadas nas línguas humanas, seriam responsáveis pela formação de uma 

estrutura profunda (regras de reescrita) e uma estrutura superficial (regras 

transformacionais), sendo esta percebida auditivamente. Como salienta 

Raposo (1992:51): 

 

Na perspectiva deste modelo, a criança é, durante a fase de 
aquisição, um “pequeno cientista” construindo hipóteses sobre as 
regras da sua língua que sejam compatíveis com os dados 
gramaticais a que vai sendo progressivamente exposta, eliminando 
aquelas que se revelam incompatíveis com dados novos. Se num 
dado momento dois sistemas de regras se revelam igualmente 
compatíveis com os dados, a criança utiliza a medida de avaliação, 
descartando-se do sistema mais complexo. 

 

 Devido a sua natureza essencialmente descritivista, permitindo, assim, 

uma considerável variedade de gramáticas, viu-se a necessidade de 

desenvolver a Teoria Standard. O novo modelo, denominado Teoria Standard 

Alargada 3, foi inaugurado na segunda metade da década de 60. Nessa fase do 

programa, a teoria revelou-se mais explicativa do que descritiva, ao estabelecer 

como princípios gerais da linguagem aspectos que antes concorriam para a 

formulação de regras particulares das línguas. A contribuição da Teoria 

Standard Alargada para o estudo de aquisição da linguagem viabilizou o 

entendimento de que ―o conjunto de princípios e de condições da Gramática 

Universal determina crucialmente que o número de hipóteses acessível à 

criança é agora drasticamente reduzido, facilitando o processo de aquisição‖. 4 

Posteriormente, Chomsky (1981) propôs o modelo de Princípios e 

Parâmetros, segundo o qual a gramática é modular, apresentando, portanto, 

componentes autônomos, dotados de princípios independentes. Dois tipos de 

princípios são considerados: os princípios invariáveis, comuns a quaisquer 

gramáticas adultas; e os princípios variáveis (os parâmetros), os quais devem 

                                                           
2
 (cf. Chomsky, 1965) 

3
 (cf. Chomsky, 1970) 

4
 (cf. Raposo, 1992:54) 
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ser fixados pelo falante no processo de aquisição. Para exemplificar os dois 

tipos de princípios, citamos o Princípio da Projeção Estendida (PPE) e o 

Parâmetro do Sujeito Nulo.  

O Princípio da Projeção Estendida determina que todas as sentenças 

apresentem um NP sujeito. Postular a presença do sujeito em quaisquer 

sentenças não significa, entretanto, que esse constituinte deva ser 

fonologicamente realizado. Há línguas que permitem a sua não manifestação 

lexical. Essa variação entre a expressão fonológica ou não do sujeito se deriva 

do Parâmetro do Sujeito Nulo, que obedece ao Princípio do Subconjunto. 

Segundo este princípio, o valor negativo de um parâmetro é subconjunto do 

valor positivo. Em outras palavras, línguas cuja marcação paramétrica é [-

sujeito nulo] exigem a realização plena do sujeito, como o Inglês. Línguas do 

tipo [+sujeito nulo] aceitam as duas realizações. Sendo assim, o sujeito pode 

aparecer nulo ou pleno, como o Espanhol5. 

Os princípios responsáveis pela formação de sentenças e sintagmas 

foram formulados a partir da Teoria X-barra. De acordo com essa teoria, todo 

sintagma possui um núcleo categorial, podendo ser um verbo (V), um nome 

(N), um adjetivo (A), um advérbio (Adv) ou uma preposição (P). Cada item 

lexical configura o elemento central de uma categoria hierarquicamente 

superior na estrutura da frase. Assim, V é núcleo do Sintagma Verbal (VP), N é 

o núcleo do Sintagma Nominal (NP), A é o núcleo do Sintagma Adjetival (AP), 

Adv é o núcleo do Sintagma Adverbial e P é o núcleo do Sintagma 

Preposicional (PP). Acima da camada lexical estão as categorias funcionais: o 

Sintagma Flexional (IP) no qual residem as informações de Tempo e 

Concordância e o Sintagma Complementizador (CP), responsável por abrigar 

informações relacionadas à natureza da sentença (declarativa ou interrogativa). 

A seguir tem-se a representação arbórea da sentença ―O que o aluno fez?‖: 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Embora possível, o Espanhol apresenta restrições para a realização do sujeito pronominal. 
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A representação acima nos permite visualizar que as categorias lexicais 

são geradas na camada lexical da oração – o VP. O verbo ―fazer‖ seleciona 

dois argumentos: um argumento externo, gerado em [Spec, VP] e um 

argumento interno gerado na posição de complemento. O verbo atribui também 

papéis temáticos. O papel temático (papel theta) do argumento interno é 

atribuído diretamente pelo verbo. No caso acima, ―o que‖ tem interpretação de 

tema. O papel temático do argumento externo é atribuído indiretamente por V‘, 

isto é, o verbo e o seu complemento. ―O aluno‖ na sentença representada 

acima recebe o papel temático de agente.  

Para compreender a representação da sentença ―O que o aluno fez?‖, é 

necessário, ainda, ter em vista as regras de movimento, conhecidas na 

literatura como Mover α e Mover wh. Na camada lexical tem-se a projeção da 

estrutura-D (profunda). A fim de atender as funções lógico-gramaticais da 

sentença, os constituintes se movem para projeções superiores – o IP e o CP. 

Após o movimento dos constituintes, tem-se, então, a estrutura-S (superficial). 

Neste caso, o verbo ―fazer‖ se desloca para I (núcleo de IP), onde está a 

flexão. A palavra interrogativa ―o que‖ se desloca para [Spec, CP] 

(especificador de CP), projeção relacionada ao tipo da sentença – uma 

CP 
   V 

      NP          C’ 

        Δ               V  
  o quek       C            IP 
                                   V 

             NP            I‘ 
               Δ               V 
    o alunoj          I             VP 
                    fezi                V 
                                  NP           V‘ 
                                     |               V 
                                     tj      V         NP 
                                          |            |  
                                              ti             tk 
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interrogativa. Na posição originária, o constituinte movido deixa uma cópia 

categorial sem conteúdo fonético (vazia), denominada vestígio. Posteriormente, 

a estrutura-D e a estrutura-S foram descartadas, devido às novas propostas 

incorporadas à Teoria Gerativa.  

A seguir, abordaremos versões mais recentes da Teoria Gerativa, 

especialmente relevantes neste trabalho para a compreensão do 

comportamento das interrogativas Qu- do Espanhol e do PB.  

 

 

1.2.   POLLOCK E O IP CINDIDO 

 

Pollock (1989), comparando as diferentes posições ocupadas pelo verbo 

em relação à partícula de negação, a advérbios e a quantificadores flutuantes, 

em sentenças do Francês e do Inglês, propõe uma cisão do IP em duas 

categorias funcionais: TenseP e AgrP. Essa hipótese ficou conhecida na 

literatura como Split-IP Hypothesis, já que separa concordância e tempo em 

duas diferentes projeções, antes concatenados em apenas um núcleo 

funcional.  

Assumindo que a negação e o advérbio nascem em uma posição à 

esquerda do verbo,6 gerado no núcleo do VP, conclui-se que ,se o verbo ocorre 

à esquerda de tais elementos, é sinal de que houve movimento para a área da 

Flexão. Se, contudo, o verbo aparece à direita, é sinal de que permanece in-

situ. No que concerne o quantificador flutuante, este nasce no NP sujeito, 

gerado no especificador de VP7. Os exemplos (1) e (2) abaixo mostram que em 

inglês, nas orações finitas, o verbo não se move, permanecendo em sua 

posição de base (excetuando-se os auxiliares be/have), porque ocorre à direita 

da negação e do advérbio. Em inglês, como o verbo não se move, o 

quantificador ―todos‖ não pode ocorrer a sua direita, conforme indica a 

sentença agramatical em (3a). Já no francês, o movimento do verbo ocorre. A 

                                                           
6
 Pollock pressupõe que os advérbios são gerados em adjunção ao VP. Já a negação, ocupa a 

sua própria projeção funcional na área da flexão: NegP. 
7
 Esta ideia é sugerida por Sportiche (1988) (cf. Pollock 1989:367).  
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possibilidade de movimento de verbo para um dos núcleos de IP licencia 

estruturas em que o verbo aparece à esquerda de todos esses elementos:  

 

(1)         a. *John likes not Mary. 

        b. John does not like Mary. 

        c.  Jean (n‘) aime pas Marie. 

        d.  *Jean ne pas aime Marie. 

  

(2)         a. *John kisses often Mary. 

              b. John often kisses Mary.  

              c.  Jean embrasse souvent Marie 

              d.  *Jean souvent embrasse Marie. 

 

(3)          a.  *My friends love all Mary. 

               b.  My friends all love Mary. 

               c.  Mes amis aiment tous Marie. 

               d. *Mês amis tous aiment Marie. 

 

(POLLOCK, 1989) 

 

No caso dos verbos não-finitos, porém, verifica-se um comportamento 

diferente. Em (4), nota-se que o verbo não-finito sembler permanece à direita 

da partícula de negação pas, isto é, não se move para INFL. Contudo, nas 

construções finitas, o verbo pode anteceder o marcador de negação e o 

advérbio. Essa possibilidade evidencia, então, duas posições de aterrissagem: 

uma anterior à partícula de negação pas, e outra posterior. 

 

(4) a. Ne pas sembler heureux est une condition pour écrire dês romans. 

                      ‗Ne not to seem happy is a prerequisite for writing novels.‘ 

 

b.*Ne sembler pas heureux est une condition pour écrire dês           

romans. 

                    ‗Ne to seem not happy is a prerequisite for writing novels.‘ 
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(POLLOCK, 1989) 

  

Notem-se também os exemplos a seguir: 

 

(5) a. Ne pas être heurex... 

                 b. N‘être pas heurex... 

 

(6) a. Not to be happy… 

                 b. ?To be not happy… 

 

(POLLOCK, 1989) 

 

Em (5) e (6), há uma dupla possibilidade de movimento para os 

auxiliares infinitos être/ be, o que mais uma vez evidencia duas posições de 

aterrissagem do verbo. Isto é, acima do VP, existem dois núcleos funcionais 

para onde o verbo pode se mover. Segundo Pollock, esses núcleos seriam: T e 

Agr. 

Pollock (1989), a partir da comparação feita entre o inglês e o francês, 

explica a diferença entre essas línguas pelo Parâmetro de 

opacidade/transparência de AgrP. Em Inglês, Agr não apresenta uma 

morfologia rica e, por isso, torna-se opaco para a transmissão de papel 

temático, caso um verbo lexical se mova até ele. Neste caso, o verbo não 

atribuirá papel temático a seus argumentos, o que viola o Critério theta8. 

Diferentemente do Inglês, no Francês, Agr é rico morfologicamente, logo, 

transparente para a transmissão de papel temático. Desta forma, quando o 

verbo se move para Agr, é capaz de atribuir papel temático aos seus 

argumentos. Por não atribuírem papel temático, somente os verbos auxiliares 

do Inglês podem se mover para Agr. 

 Ainda com relação ao movimento dos verbos, Emonds (1980), Pollock 

(1989, 1993) e Chomsky (1991) assumiam que o deslocamento se dava para a 

                                                           
8
 ―No modelo de Regência e Vinculação, se refere à exigência de que os argumentos verbais 

na estrutura sintática e os papéis temáticos na entrada lexical do verbo devem se combinar em 
uma relação um a um‖. (Trask, 1993:278) 
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incorporação de afixos nos nódulos Tense e Agr. Desta maneira, em línguas 

como o inglês, em que o verbo permanece em VP, a flexão deveria descer até 

ele, caracterizando um movimento para baixo hierarquicamente. 

 

1.2.1 O movimento do verbo em Espanhol 

Conforme já mencionado acima, Pollock (1989) estudou o movimento 

dos verbos no Inglês e no Francês tendo em vista a posição dos advérbios e da 

negação em orações finitas e infinitivas. Observou, assim, que a ordem desses 

constituintes difere em tais línguas. Já um estudo comparativo entre o 

Espanhol e o Português, a respeito do deslocamento do verbo, não poderia ter 

como critério somente a posição dos advérbios, uma vez que estes apresentam 

uma posição flexível em ambas as línguas: 

 

 (7)        a. João beija sempre Maria. 

              b. João sempre beija Maria. 

 

 (8)        a. Juan besa siempre a María. 

              b. Juan siempre besa a María. 

 

Por outro lado, os quantificadores flutuantes podem servir como 

evidência para o movimento do verbo, se seguirmos a proposta de Sportiche 

(1988) de que ―todos‖ é gerado na posição de sujeito em [Spec, VP]. Assim 

sendo, a possibilidade de o verbo aparecer à sua esquerda indica que há 

movimento de verbo para IP, tanto em PB quanto em Espanhol: 

 

 (9)         a. Todos os meus amigos amam Maria. 

               b. Os meus amigos amam todos Maria. 

 

 (10)        a. Todos mis amigos quieren a María. 

                b. Mis amigos quieren todos a María. 
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A partir dos estudos de Pollock (1989), o Espanhol foi caracterizado 

como sendo uma língua morfologicamente rica, aproximando-se, assim, do 

Francês, com relação ao movimento dos verbos.  

Conforme mostram os dados, em (20) e (21) os verbos devem seguir a 

negação. Ayoun (2005) sugere que em Espanhol, apesar de o verbo estar à 

direita da negação, ele se move para IP porque NegP é a projeção mais alta da 

área da flexão e domina IP ( NegP>TP...) 

 

(20)    a. Pedro no compra las mochilas. 

          b. *Pedro compra no  las mochilas. 

 

(21)    a. No desayunar es extraño. 

          b. *Desayunar no es extraño. 

 

Como o advérbio sempre pode aparecer à esquerda ou à direita do 

verbo, para Ayoun (2005), por exemplo, o movimento verbal é opcional em 

Espanhol em contextos de orações finitas. Para nós, essa variabilidade na 

ordem do verbo em relação aos advérbios pode ser vista como uma questão de 

que estes podem ocupar posições distintas na oração. 

Em casos como (22), Sportiche (1988) defende que, ao se mover para 

[Spec, IP], o NP sujeito deixa para trás o quantificador flutuante. Assim, o fato 

de o verbo ocorrer à esquerda de ―todos‖ indica o movimento deste para algum 

núcleo funcional em IP: 

 

(22)  a. Todos mis amigos quieren el regalo. 

        b.  Mis amigos quieren todos el regalo. 

 

 

1.2.2 O movimento do verbo em PB 

Em PB, o comportamento do verbo parece assemelhar-se ao Espanhol. 

 

(23) a. Os alunos não estudam a matéria. 

  b. *Os alunos estudam não a matéria. 
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(24) a.  Maria sempre lê jornal. 

  b. Maria lê sempre jornal. 

 

     (25)a. Todos os meus amigos querem o presente. 

            b.  Os meus amigos querem todos o presente.  

 

Nos dados apresentados, observa-se que no PB os verbos devem seguir 

a partícula de negação não, mas podem seguir ou anteceder os advérbios. O 

fato de os verbos poderem aparecer à esquerda do quantificador flutuante, 

indica a possibilidade de movimento verbal. 

 A partir do Programa Minimalista (Chomsky, 1995), o movimento de 

constituintes passou a ser visto como uma necessidade de os núcleos 

funcionais checarem os seus traços morfológicos abstratos, conforme 

apresentamos a seguir. 

 

1.3 A CHECAGEM DE TRAÇOS E O MOVIMENTO DE CONSTITUINTES 

 

O Programa Minimalista se estabeleceu como um modelo de economia 

na Gramática Gerativa, a partir do qual a Faculdade da Linguagem, entendida 

como um sistema computacional, estaria representada pelas interfaces PF e LF 

com os sistemas de desempenho, respectivamente: sistema Articulatório-

Perceptual e sistema Conceptual-Intencional.  No modelo anterior, conhecido 

como modelo de Regência e Vinculação (Chomsky, 1981), havia quatro níveis 

de representação: Estrutura-P, Estrutura-S, LF e PF.  No Programa 

Minimalista, as representações que realmente importam são aquelas que 

constituem as interfaces com os sistemas de desempenho. Assim, o novo 

modelo suprimiu aqueles dois níveis de representação internos à gramática, a 

saber, a Estrutura-P e a Estrutura-S. As representações abaixo ilustram a 

diferença entre os dois modelos9:  

 

 

                                                           
9
 FERNÁNDEZ FUERTES, R. (1996)  
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   17. Regência e Vinculação                      18.    Minimalismo 

 

 

  

 

Na proposta minimalista, a derivação da estrutura sintática se dá 

mediante três operações: (1) Select – selecionar; (2) Merge – concatenar; e (3) 

Move – mover. As operações ocorrem a partir dos dados fornecidos pelo 

Léxico. Após a seleção dos itens lexicais, a estrutura sintática é formada pelas 

operações Concatenar e Mover. No decorrer da derivação, há o Spell-Out, 

ponto a partir do qual nenhum item lexical é inserido.  

Chomsky (1995), desde o Programa Minimalista, assume que o 

movimento de constituintes se dá para a checagem de traços morfológicos dos 

núcleos funcionais. Sendo assim, há duas possibilidades de movimento: (i) um 

núcleo pode mover-se para outro núcleo; e (ii) uma projeção máxima pode 

deslocar-se para a posição de especificador da projeção de um determinado 

núcleo.  

O movimento dos constituintes está condicionado à força dos traços 

formais abstratos dos núcleos funcionais. Quando os traços são fortes, há 

movimento dos constituintes lexicais para checar e apagar tais traços, na 

sintaxe visível. Isto é, percebe-se o deslocamento dos constituintes. Já os 

traços fracos dos núcleos funcionais não exigem movimento de constituintes 

em sintaxe aberta, mas sim, encobertamente, na Forma Lógica. A força dos 

traços associados aos núcleos funcionais tem, então, consequências sintáticas. 

    Traduzindo o movimento de verbo no minimalismo, pode-se dizer que 

em Francês, o núcleo I tem traços verbais fortes, o que provoca o movimento 
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do verbo. Já em Inglês, o núcleo I tem traços fracos que são checados em LF. 

O PB e o Espanhol têm traços V fortes que engatilham o movimento verbal 

para um dos núcleos de IP. Isso se evidencia pela ocorrência do verbo à 

esquerda do quantificador flutuante. 

    Além da hipótese do IP cindido, há pesquisadores, como Rizzi (1997), 

que também propõem a cisão do CP em várias projeções funcionais, como 

mostraremos a seguir. 

 

1.4 O CP CINDIDO 

 

Rizzi (1997, 1999 e 2004) sugere que o sintagma complementizador 

(CP) contém várias projeções funcionais, organizadas hierarquicamente, 

conforme indica (19): 

 

(19)       [Força [Tópico [Foco [Tópico [Finitude [IP]]]]]] 

 

Força, o núcleo funcional hierarquicamente mais alto que se relaciona 

com o discurso, indica se a oração é declarativa, interrogativa, relativa etc. O 

complementizador ―que” do PB encontra-se no núcleo de força, pois ocorre à 

esquerda do tópico, como mostra o exemplo (20): 

 

(20) Pedro disse que, o carro, ele deixou na garagem. 

 

Tópico é uma categoria recursiva que abriga elementos expressando 

informação velha, como o sintagma ―o carro‖ em (20). O Tópico também pode 

aparecer em uma posição mais baixa do que o Foco, como mostra a hierarquia 

em (19).  

A projeção de Foco destina-se a abrigar constituintes interrogados ou 

que carregam informação nova ou de contraste, como se pode observar em 

(21) e (22): 

 

(21) a. De quem ele não gosta? 

       b.  [ FocP  De quemi[Foc [FinP[Fin[IP ele não gosta ti]]]]] 
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(22) a. É do João que ele não gosta. 

 b. [ FocP  Do Joãoi[Foc que [FinP[Fin[IP ele não gosta ti]]]]] 

 

Finitude é a categoria que se relaciona com o tipo de flexão da oração. 

Em (23a), ―que‖ estaria no núcleo de FinP. Mas em (23b), o núcleo de FinP é 

vazio: 

 (23) a.O João sabe o que que Maria fez. 

                     b. [FocP o que [FinP que [IP Mariai fezj ti tj ]]]  

  c. O João não sabe o que fazer. 

  d. [FocP o que [FinP Ø [IP Proi fazerj ti tj ]]] 

 

1.4.1 Derivando as interrogativas QU- 

1.3.1.1 Interrogativas com movimento de Qu- 

De acordo com o Minimalismo, os constituintes se movem devido à força 

dos traços dos núcleos funcionais. Segundo Chomsky (1995), o núcleo de CP 

tem um traço abstrato Q nas estruturas interrogativas, o qual é interpretável e 

pode ser forte ou fraco. Como em inglês o traço Q de C é forte, já que sempre 

ocorre um item lexical em C, deve ser checado antes de Spell-Out. Neste caso, 

ele é checado por um verbo auxiliar, como em (24) e (25). Outro traço presente 

em C é o wh10, que sendo forte é checado por uma palavra interrogativa, como 

se observa abaixo em (25). Quando o traço wh de C é fraco, não há movimento 

de palavra Qu- na sintaxe visível: 

 

(24) Is she studying? 

 

(25) a. What do you do? 

        b. [CP Whatj[C dok [IP youi tk do ti tj]]] 

 

                                                           
10

 (cf. Marques 2009:23) 
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 Em suma, para se justificar o deslocamento da palavra QU- e do verbo 

auxiliar nas interrogativas do Inglês, postula-se que os traços Q e Wh de C são 

fortes. 

Nas interrogativas curtas do Espanhol, o verbo lexical deve se mover 

para a 2ª posição na sentença, o que deriva a ordem QUVS, em que o sujeito 

aparece em posição pós-verbal. Não é possível haver a ordem QUSV11, por 

exemplo. Já em PB, o verbo não se move para a 2ª posição, e a ordem QUVS 

não parece ser natural na maioria dos casos: 

 

(26)  ¿Qué compró Juan?     QU V S           

 

(27)  *¿Qué Juan compró?    *QU S V 

 

(28)  ¿A quién (le) dio Juan el libro?   QU V S O 

   

(29) * ¿A quién Juan (le) dio el libro?    * QU S V O 

 

(30) O que o João comprou?     QU S V 

 

(31) O que comprou o João?      QU V S  

 

(32) Para quem João deu o livro?     QU S V O 

 

(33) *Para quem deu João o livro?    * QU V S O 

 

Assumindo a proposta do Programa Minimalista sobre a checagem de 

traços, nas interrogativas Qu- do Espanhol, a inversão sujeito-verbo é motivada 

pelos traços Q e wh fortes de Cº, que exigem o movimento do verbo e da 

palavra interrogativa, respectivamente, para o núcleo e o especificador de CP, 

a fim de que esses traços formais abstratos sejam checados. 

                                                           
11

 Conferir a primeira nota. 
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Considerando a teoria de checagem dos traços, a derivação de uma 

construção interrogativa Qu- no Espanhol, como (26), deve obedecer as 

seguintes etapas: (i) o verbo se move para I, a fim de checar os traços de 

tempo e de concordância; (ii) depois se move para Cº, onde checará o traço Q 

forte de Cº; (iii) o elemento Wh (qué) se move para a posição de especificador 

do FocP  e checa o traço Wh forte de Cº; e (iv) o sujeito se move para o 

especificador de  IP para checar o traço de caso nominativo.  A referida 

derivação está representada em (34), na qual, seguindo o sistema de Rizzi, o 

sintagma interrogativo e o verbo se movem para o especificador e o núcleo de 

FocP, respectivamente: 

 

(34) [FocP Quéi [Foc comprój [IP  Juank  tk tj ti]]] 

 

 Em Espanhol e PB, as interrogativas Qu- podem permanecer in-situ ou 

se deslocar para a periferia esquerda. Se o deslocamento em sintaxe aberta 

ocorre, entende-se que houve uma motivação devido à checagem dos traços 

Wh fortes do núcleo de CP. Desta sorte, a palavra interrogativa é atraída para 

[Spec, CP], ou melhor, para [Spec, FocP]. O traço Q de Cº é fraco em PB e, 

por isso, não é necessário que um item lexical se mova para Cº, ou seja, 

concatenado em Cº. Essa diferença na força dos traços Q de Cº em espanhol e 

em PB é que explica as diferentes ordenações dos constituintes nas 

construções interrogativas das duas línguas.  

 Assume-se que, quando o complementizador ―que‖ ocorre nas 

interrogativas QU- do PB é que foi selecionado C com traços fortes. A 

derivação de uma interrogativa do PB como (31) está representada em (35)12: 

 

 (35) [FocP  O quei [Foc que [IP Joãoj comproutj ti]]] 

 

 

                                                           
12

 Segundo Horstein, Nunes e Grohmann (2005) (cf. Silveira 2011:73), em PB existem dois 
tipos de C: um com traço fraco que não tem realização fonológica e outro com traço forte, 
realizado pelo complementizador ―que‖. Neste caso, os autores estão se referindo aos traços 
wh de C  que podem ter expressão não só pelo movimento da palavra QU- , mas também  
através de um complementizador nulo ou realizado. 
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1.4.2 Qu- in situ em Interrogativas do Espanhol 

1.4.2.1 Uribe-Etxebarria (2002) 

 

 Uribe-Etxebarria (2002) propõe que estratégias com Qu- in situ em 

Espanhol sejam o produto de uma derivação sintática complexa: a palavra 

interrogativa é focalizada na periferia esquerda e esse movimento é seguido 

por topicalização remanescente do IP. 

 Diferentemente de interrogativas com deslocamento de Qu- para a 

periferia esquerda da sentença, interrogativas com Qu-in-situ mostram um 

padrão entoacional semelhante ao de frases declarativas, havendo uma pausa 

entre Qu- (fortemente acentuada e com entonação descendente) e o conteúdo 

anterior. 

 Há também restrições posicionais, visto que palavras interrogativas 

devem ocupar a posição final da sentença: 

  

 (36) a. Marta vino el lunes en coche. 

        b. *¿Marta vino cuándo en coche? 

        c. ¿Marta vino en coche cuándo? 

 

 Em (36a), tem-se a ordem não marcada das palavras em uma 

declarativa, em que o advérbio temporal ‗el lunes‘ precede o advérbio 

instrumental ‗en coche‘. (36b) mostra que a palavra interrogativa in situ não 

pode ocupar a posição natural - posição não-marcada do advérbio. Já em 

(36c), a interrogativa com Qu- in situ é aceitável no final, na posição mais à 

direita da sentença.  

 Em casos como (37a), deve haver uma pausa entre a frase interrogativa 

e o constituinte seguinte, como assinalado em (37b): 

 

 (37) a. ¿Roberta se ha casado con quién por la iglesia? 

        b. Roberta se ha casado ¿con quién?, por la iglesia 
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 Uribe-Etxebarria sugere que o deslocamento dos constituintes resulta de 

duas operações subsequentes: focalização de Qu-. 

 Se interrogativas com Qu- in situ resultam do movimento de foco e da 

topicalização de IP, deveria haver vestígios do movimento, com uma posição 

pós-verbal de sujeito. No entanto, os dados como (38b) não atendem a essa 

expectativa: 

 

 (38) a. Tu amigo ha comprado ¿qué? 

               

                   b. *Ha comprado tu amigo ¿qué? 

 

Sujeitos pós-verbais tornam-se possíveis se o domínio pré-verbal 

contém um tópico: 

 

 (39) Falante 1: 
 

   a.   Juan compró un libro, un reloj y una guitarra para regalárselas a     
Jokin, a Maite y a Oihana. 
 
      Falante 2: 
 
    b. Y la guitarra, se la regaló Juan a quién? 
         

 
  1.3.2.2 Reglero (2005) 
 

 Reglero (2005), ao investigar construções com Qu-in-situ do Espanhol, 

propõe uma abordagem fonológica, segundo a qual a palavra interrogativa 

deve ocupar a última posição do sintagma entonacional. Seguindo Zubizarreta 

(1998) e Stjepanovic (1999, 2003)13, a autora considera que um constituinte 

pode ser identificado como foco se sobre ele recai o acento principal da 

sentença. Essa proposição é conhecida na literatura como Nuclear Stress Rule 

(NSR). A autora assume especificamente em seu trabalho a C-NSR, que 

conforme elucida Kato (2000): 

                                                           
13

 (cf. Reglero, 2005) 
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(...) é a interpretação prosódica das relações de c-comando 
assimétrico, tal como formulado em Kayne (1994) e Chomsky (1995), 
e da noção de irmandade métrica, de tal sorte que se Ci e Cj são 
constituintes metricamente irmãs e visíveis, o nódulo mais baixo na 
relação de c-comando assimétrico é o mais proeminente. 

 
 

 O Espanhol é considerado uma língua de constituintes totalmente 

visíveis ao NSR.  A autora recorre ainda à proposta segunda a qual o 

constituinte focal de um sintagma deve conter a palavra ritmicamente mais 

proeminente na frase entonacional, conhecida na literatura como Focus 

Prominence Rule (FPR). 

  Segundo a autora, intuitivamente o falante sabe que as palavras 

Qu- devem ocupar a última posição do sintagma entonacional.  

 

1.4.3 Interrogativas do PE e do PB: Qu- movido ou in-situ 

Kato e Mioto (2005) analisam as diferenças entre as construções 

interrogativas do tipo Qu- do Português Europeu (PE) e do Português Brasileiro 

(PB). A palavra interrogativa Qu- pode aparecer deslocada ou in-situ em ambas 

as línguas, conforme mostram os dados abaixo. Note-se que em PE, C tem 

traços Q fortes , o que força o movimento do verbo lexical para CP. Somente o 

verbo pode aparecer em C, como mostra a agramaticalidade de (41) em que o 

complementizador ―que‖ é empregado: 

 

(40) Onde é que você morou?      PE 

 

(41) *Onde que você morou?      PE 

 

(42) Como reagiu a viúva do falecido?     PE 

 

(43) *Como a viúva do falecido reagiu?     PE 

 

No PB, a seleção de C com traços Q fortes permite que o 

complementizador ―que‖ se manifeste . A ocorrência de um verbo lexical em C, 

causa estranheza, como em (47): 
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(44) Quem é que vai querer pedir a carteira de um pobre?  PB 

  

(45) Quem que vai querer pedir a carteira de um pobre?  PB 

 

 (46) Com quem o aluno prefere estudar?    PB 

 

(47) ?Com quem prefere o aluno estudar?    PB 

 

Generalizando, os autores assumem que ―das interrogativas com Qu- 

deslocado, apenas as sentenças matrizes do PB não exigem que a expressão 

Qu- e o verbo finito estejam adjacentes‖ 14. 

 As diferenças existentes entre o PE e o PB são explicadas por Kato & 

Mioto (2005) com base no Critério Qu- de Rizzi (1996)15. Pelo critério de Rizzi, 

(i) um operador Qu- deve estar em relação Spec-núcleo com um núcleo Qu-; e 

(ii) um núcleo Qu- deve estar em relação Spec-núcleo com um operador Qu-. O 

Critério Qu- se aplica na LF. Em PE, o Critério Qu de Rizzi é satisfeito pelo 

deslocamento do sintagma interrogativo e do verbo para CP. Em PB, o Critério 

Qu- é satisfeito pelo movimento da palavra Qu- e a presença do 

complementizador ―que‖, o qual pode ser apagado posteriormente. Em termos 

minimalistas, C em PE tem traços Q e Wh fortes. 

 Existe também a explicação minimalista dada por Horstein, Nunes e 

Grohmann (2005)16, segundo a qual o PB possui dois tipos de C:  um com traço 

fraco, sem expressão fonológica, e outro com traço forte, que pode ser 

expresso pelo complementizador ―que‖ ou por um complementizador abstrato 

Ø. C forte atrai a palavra Qu- para a posição de especificador de sua projeção. 

Se assumirmos que C tem traços Q e Wh fortes, a presença de ―que‖ expressa 

fonologicamente esses traços. 

Quanto às interrogativas com Qu-in-situ, vê-se que elas ocorrem nas 

duas línguas.Nestes casos, segundo a proposta acima, C fraco foi selecionado 

pelos falantes. 

 

                                                           
14

 (cf. Kato & Mioto, 2005:173) 
15

 (cf. Kato e Mioto, 2005) 
16

 (cf. Silveira 2011:73) 
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(48) Os nossos alunos estudarão para quê?    PE 

 

(49) Você passou de ano como?      PB 

 

 Em PB, a palavra QU- in-situ não precisa ocorrer como o último 

constituinte da oração, tal como exigido nas QU-in-situ do Espanhol: 

 

(50) a. Pedro comeu o quê no jantar? 

                b. Pedro comeu no jantar o quê? 

 

 A derivação de Qu-in-situ em PB ou PE implica vários movimentos, 

segundo Kato (2004) e Âmbar (2001)17. Para Âmbar, a palavra Qu- se desloca 

para o especificador de FocP (ou WhP) para checar o traço forte de seu 

núcleo, e a sentença restante – IP – se desloca para o especificador de uma 

projeção acima daquele em que se encontra a palavra interrogativa. Para 

justificar a presença dos elementos após o Qu-in-situ, como ―no jantar‖ em 

(50a), Âmbar sugere que se encontram em posição de Tópico abaixo de FocP. 

         

1.4.4 Outras construções com movimento de verbo no PB e no 

Espanhol 

1.4.4.1 A ordem VS em PB 

Em PB, verifica-se a ordem VS mais comumente em construções 

inacusativas. Nelas, tanto as ordens SV quanto VS são naturais: 

 

(51) a. Morreram muitos jovens no incêndio da boate em Santa Maria. 

        b. Muitos jovens morreram no incêndio da boate em Santa Maria. 

 

A representação de (51a) contém um pro expl na posição de sujeito e o 

argumento interno de ―morrer‖ permanece em VP na posição de complemento. 

                                                           
17

 (cf. Silveira 2011:74) 



40 

 

Outros tipos de verbos, como os inergativos e os transitivos, não 

admitem a inversão sujeito-verbo tão livremente: 

 

(52) a. Alguns jovens telefonaram para os pais. 

        b. ?Telefonaram alguns jovens para os pais. 

 

(53) a. Alguns jovens socorreram os feridos. 

        b. *Socorreram alguns jovens os feridos. 

 

 Em casos específicos, é possível a inversão de verbos inergativos, como 

em (54) em que um sintagma interrogativo locativo ocorre na periferia esquerda 

da oração: 

 

 (54) a. Onde dormem as crianças? 

                   b. Onde as crianças dormem? 

 

 Existe uma restrição maior para a inversão quando o verbo é transitivo: 

 

 (55) a. *Onde compraram as mulheres os presentes? 

                   b. *Onde compraram os presentes as mulheres? 

 

1.4.4.2 A inversão da ordem em Espanhol 

 

 Em Espanhol, a inversão sujeito-verbo é mais livre do que em PB. 

Segundo Lozano e Mendikoetxea (2009), a ordem VS é livre com qualquer tipo 

de verbo: 

 

 (56) a. Tres niñas llegaron. 

                   b. Llegaron três niñas. 

 

 (57) a. Juan habló. 

         b. Habló Juan. 
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 (58) a. Maria há comprado um libro. 

         b. Há comprado um libro Maria. 

 

 De acordo com os autores, essa inversão livre – VS – está associada às 

propriedades de línguas de sujeito nulo, mas também à interface sintaxe-

discurso. Em contextos discursivos neutros, os inacusativos aparecem com 

maior frequência na ordem VS, ao passo que os inergativos aparecem na 

ordem SV: 

 

 (59) a. ¿Qué pasó? 

                   b. Maria gritó.  SV 

                   c. Llegó Maria.  VS 

 

Quando, porém, o sujeito tem estatuto de foco em resposta a 

interrogativas Qu-, a ordem VS é observada em ambos os tipos de verbos: 

 

(60) a. ¿Quién gritó/llegó? 

        b. Gritó Juan.  VS 

        c. Llegó Juan.   VS 

 

Em (59c) podemos sugerir que a ordem VS não envolve nenhum 

movimento do argumento interno, mas V se desloca para algum núcleo em IP. 

Em (60b) e (60c), podemos sugerir, seguindo as ideias dos autores, que os 

sujeitos se deslocam para o especificador de FocP e o verbo para o núcleo de 

ForceP. 

 No capítulo 2, apresentamos as ideias principais sobre a aquisição de L2 

do ponto de vista dos seguidores da Teoria Gerativa. 
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Capítulo 2 

 

2 A AQUISIÇÃO DE L2 

 

 De acordo com os pressupostos teóricos da Teoria Gerativa, a 

aquisição da linguagem é um fenômeno natural que ocorre devido a uma 

capacidade humana inata. Trata-se da Faculdade da Linguagem, constituída 

de um núcleo biológico, a Gramática Universal (GU), a qual engloba princípios 

linguísticos universais. Por meio da exposição aos dados da língua, o falante é 

capaz de configurar as regras próprias da mesma, isto é, os seus parâmetros18, 

responsáveis pela variação interlinguística.  

Chomsky (1959), ao contestar as ideias defendidas por Skinner em seu 

livro Comportamento Verbal, segundo o qual a aquisição da linguagem deve-se 

a um procedimento de repetição e memorização, apresenta argumentos 

favoráveis à hipótese inatista. Segundo o autor, os dados aos quais a criança é 

exposta são pobres e escassos. Dito de outro modo, há várias características 

da fala adulta que em nada contribuem para a sistematização, por parte da 

criança, dos dados - a saber – a fragmentação, a interrupção, o truncamento 

etc. Outro argumento diz respeito à falta de evidências negativas, isto é, os 

dados não evidenciam o que é agramatical em uma língua. 

Dentro da abordagem gerativista, o foco de estudo está voltado para a 

competência linguística do falante, ou seja, o que ele sabe/conhece da língua 

inconscientemente. Quanto ao processo de aquisição, busca-se responder  

como o conhecimento da linguagem é adquirido. 

Na linha gerativista, conforme tem sido colocado, entende-se que o 

estágio inicial do processo de aquisição de L1 é a GU e que, devido a um 

dispositivo de aquisição da linguagem inato (DAL), quando ativado por meio da 

exposição aos dados linguísticos, transforma-se em uma gramática final/adulta, 

mediante a fixação dos valores paramétricos da L1.   
                                                           
18

 A partir do Minimalismo, a noção de parâmetros está relacionada às propriedades dos traços 
abstratos dos núcleos funcionais, tais como traços fortes e fracos, por exemplo. 
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Quanto à aquisição de L2, não é consensual entre os linguistas qual 

seria o papel da GU: ela estaria presente nos estágios inicias da aquisição de 

uma segunda língua? Ela estaria operando apenas em estágios subseqüentes? 

Ela não mais estaria disponível? Outra questão diz respeito ao papel da L1. 

Qual seria o seu papel no processo de aquisição da L2? Haveria transferência 

dos valores paramétricos da L1 ou não? Até que ponto dar-se-ia essa 

transferência?  

Vários estudiosos têm contribuído para o esclarecimento das questões 

acima apontadas. Dentre eles estão White (2004) e Sauter (2002). Os autores 

apresentam as hipóteses existentes na literatura a respeito da aquisição de L2, 

no tocante às questões de acesso à GU e à transferência de L1 que divergem 

entre si. Havendo o acesso, seria este total ou parcial? Quanto à transferência, 

ela ocorreria apenas inicialmente ou durante todo o processo? Se houver 

transferência, quais propriedades são transferidas? Haveria transferência dos 

traços abstratos dos núcleos funcionais? Vale ainda ressaltar a contribuição de 

Herschensohn (1997), para quem os parâmetros19 da L2 são reconfigurados de 

construção em construção e não de uma só vez. 

A seguir, com base nos autores anteriormente mencionados, essas 

hipóteses serão apresentadas. 

 

           2.1 AQUISIÇÃO DE L2 

2.1.1 White (2004) 

 

Desde a década de 80, há um debate entre os pesquisadores sobre se a 

GU permanece disponível no processo de aquisição da L2. O trabalho de White 

(1989) mostra evidências de que os aprendizes de L2 aplicam os princípios da 

GU e chegam a redefinir os valores paramétricos da língua-alvo. A autora 

apresenta três hipóteses acerca dessa questão: não acesso, acesso direto e 

acesso indireto à GU. Essas hipóteses serão brevemente explicitadas abaixo: 

 

 

                                                           
19

 Isto é, os valores dos traços dos núcleos funcionais são reconfigurados de construção em 
construção. 
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(i) Não acesso à GU 

 

 Alguns estudiosos favoráveis à posição do não- acesso à GU, como 

Bley-Vroman (1990)20, sustentam que na aquisição de L2 não há restrição dos 

princípios da GU. Para outros, como Schachter (1989)21, as propriedades da 

GU são acessadas somente via a L1. Sob esta ótica, os aprendizes estão 

‗presos‘ aos princípios e parâmetros da L1. Segundo White, o fato de admitir a 

restrição da GU via a L1 do aprendiz, já torna o termo ―nenhum acesso‖ 

inadequado. Deste modo, essa corrente é também chamada de ―acesso parcial 

à GU‖. 

 

(ii)  Acesso Direto à GU 

 

 Pela hipótese do acesso direto, a interlíngua evidencia restrições dos 

princípios da GU e a fixação de outros parâmetros que não os da L1. Os 

aprendizes de L2 chegam a propriedades relevantes da L2 independente da 

gramática da L1. Essa hipótese também é conhecida como ―Acesso Total‖. 

Para proponentes do ―Acesso Direto ou Total‖, como Flynn (1987)22, na 

aquisição da L2 por adultos, inexiste a transferência de valores paramétricos da 

L1 em qualquer dos estágios iniciais da aquisição. A sua previsão é que o 

estado final da L2 seja equivalente à gramática do falante nativo da L2. 

 

(iii)   Acesso Indireto à GU 

 

Proponentes da hipótese do acesso indireto, como White (1989), 

defendem que, inicialmente, o acesso ocorre via a gramática da L1, com a 

possibilidade de uma posterior reestruturação da gramática e da refixação dos 

valores paramétricos, em função da exposição do aprendiz aos dados da L2.  

 White (2004) defende a hipótese de acesso indireto à GU. A autora 

sugere que os princípios que governam o processo de aquisição da L1 são 

verificados também no processo de aquisição da L2. Para a autora, o 

                                                           
20

 (cf. White: 15) 
21

 (cf. White: 16) 
22

 (cf. White, 2004) 
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comportamento linguístico dos aprendizes de L2 pode ser explicado em termos 

de uma interlíngua que é restrita por princípios e parâmetros da GU via a L1. 

Acredita-se que à luz dos dados da L2, o aprendiz altera os valores 

paramétricos iniciais. Assim, há acesso direto à GU também.   

Vários estudos apresentam evidências favoráveis a essa hipótese, tais 

como a pobreza de estímulo e as diferenças paramétricas existentes entre a L1 

e a L2. Há fenômenos investigados na aquisição de L2 que não são 

determinados pelos dados recebidos. Além disso, o fato de o fenômeno 

investigado apresentar parâmetros diferentes na L1 e L2 também evidencia a 

atuação da GU, em casos em que o aprendiz recorre a padrões não verificados 

em ambas as línguas, mas sim em outras línguas naturais. 

 

2.1.1.1 Evidências para o acesso à GU 

 

White menciona o trabalho de Kano (1996)23 como evidência para a 

hipótese que prevê acesso à GU. Com base nos dados coletados de um teste 

de julgamento de agramaticalidade, junto a falantes nativos de inglês, 

aprendizes de japonês, esse trabalho mostra evidência favorável à hipótese de 

acesso à GU nos estágios iniciais de aquisição. O foco da investigação foi o 

apagamento das partículas de caso em Japonês.  

O japonês é uma língua que apresenta partículas de caso nominativo 

„ga‟ e de caso acusativo „o‟, conforme ilustrado em (1): 

 

(1) John    ga    sono    hon    o         yonda. 

       John    NOM  that    book  ACC   read-PAST 

                  ‗Jonh read that book‘ 

 

Quando o objeto é marcado com o caso acusativo, a partícula pode ser 

omitida em situações informais de fala, como em (2). Entretanto, é agramatical 

                                                           
23

 (cf. White, 2004) 
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quando a partícula nominativa que marca o sujeito da sentença24 é omitida, 

como em (3): 

 

 (2) Jonh    ga    sono    hon     yonda. 

                   John    NOM  that    book   read-PAST 

 

(3) *Jonh    sono    hon     o         yonda. 

        John     that      book   ACC    read-PAST 

 

 Fukuda (1993)25 explica essa assimetria entre o não-apagamento do 

caso nominativo e o apagamento do caso acusativo através das restrições do 

Princípio das Categorias Vazias (ECP). De acordo com tal princípio, os 

vestígios devem ser regidos apropriadamente. No caso do objeto, o seu 

vestígio é regido apropriadamente pelo verbo. No caso do sujeito, o seu 

vestígio não tem um regente apropriado. Assim, as categorias vazias são 

permitidas na posição de objeto, mas não na posição de sujeito26. 

Os resultados dos testes de julgamento de gramaticalidade aplicados 

por Kano para averiguar o apagamento das partículas de caso do japonês, 

mostraram que os aprendizes de japonês falantes de inglês consideraram boa 

a omissão da partícula acusativa, mas não a omissão da partícula de caso 

nominativo. Interessante é notar que não houve diferenças significativas entre 

os aprendizes da L2 e os falantes nativos do japonês. Sabendo que o 

fenômeno abordado não é verificado na L1 dos aprendizes, nem ensinado nas 

aulas de japonês - embora seja encontrado nos dados aos quais estão 

expostos – é possível falar em acesso à GU nos estágios iniciais de aquisição 

da L2. Neste caso, foram atendidas as duas condições para que se ateste a 

                                                           
24

 Fukuda (1993) (cf. White 2004) atribui essa assimetria ao Princípio Projeção Estendida 
(ECP). Neste caso, o objeto seria governado pelo verbo, mas não o sujeito. 
25

 (cf. White, 2004) 
26

 White (2004:276) define o conceito de regência da seguinte maneira: ―α domina β se α c-
comanda β, de maneira que ambos se encontrem na mesma projeção máxima e que não haja 
nenhuma projeção máxima entre eles. A relação de regência requer, ainda, que α seja uma 
categoria lexical ou que α e β estejam coindexados.‖ (tradução nossa) 
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atuação da GU durante a interlíngua, conforme sinalização de White (2004: 

23)27: 

 

i.   The phenomenon being investigated must be 
underdetermined by the L2 input. That is, it must not be 
something that could be acquired by observation of the L2 
input, including statistical inferencing based n frequency of 
occurrence, on the basis of analogy, or on the basis of 
instruction. 

ii.   The phenomenon should work differently in the L1 and the L2. 
That is, it must be underdetermined by the L1 grammars as 
well. In this way, transfer of surface properties can be ruled 
out as an explanation of any knowledge that L2 learners 
attain. 

 

Outra questão igualmente importante que deve ser levada em conta é o 

fato de que, na interlíngua, o que para alguns pode ser considerado ‗erro‘ 

cometido pelo aprendiz de L2 evidencia acesso à GU. Estudos realizados 

mostram que os desvios observados durante a interlíngua podem refletir a 

gramática de outras línguas naturais que não a da L1 e L2. 

Este é o caso reportado por Marques (2009) sobre a aquisição de 

interrogativas de longa distância do Inglês como L2, por falantes adultos do PB. 

De acordo com o autor, foram constatados desvios em que aparece uma cópia 

da palavra QU- no CP intermediário, como ilustra o exemplo abaixo:  

 

(4) * Who does the teacher guess Who loves Mary? 

 

 Apesar de interrogativas com cópia no CP intermediário não serem 

gramaticais nem na L2 nem na L1 do aprendiz, elas são autorizadas em várias 

outras línguas naturais, como o Alemão, por exemplo: 

 

 

 

                                                           
27

 (i) ―O fenômeno a ser investigado não deve ser determinado pelo input da L2. Isso significa 
dizer que o fenômeno não pode ser adquirido por observação dos dados da L2, seja por 
inferência - devido a sua recorrência - seja por analogia ou por instrução formal. (ii) O 
fenômeno deve atuar diferentemente na L1 e na L2 Quer dizer,  não deve ser determinado pela 
gramática da L1. Desta maneira, a transferência de propriedades  superficiais deve ser 
descartada como  uma explicação para qualquer tipo de conhecimento   que os aprendizes de 
L2 possam ter atingido.‖ (tradução nossa) 
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(5) Wen glaubst Du, wen sie getroffen hat? 

                Quem acha você quem ela encontrar ter 

               ´Quem você acha que ela encontrou?‘ 

 

 Além disso, os desvios do tipo (4) são observados nos dados de 

aquisição do Inglês como L1, conforme constatam Crain e Thornton (1998). 

Tais desvios produzidos tanto por crianças quanto por adultos adquirindo o 

Inglês como L1 e L2 respectivamente, mas que são construções possíveis em 

outras línguas, constituem evidência para a atuação da GU no processo de 

aquisição de L2. 

 

2.1.1.2. Evidências para a Transferência da L1 

 

 Antes de apontarmos as evidências encontradas na literatura para a 

hipótese da transferência da L1 no processo de aquisição da L2, vamos 

apresentar a divisão de Sauter (2002) para as hipóteses relacionadas ao 

Acesso à GU e à Transferência da L1. 

 

2.1.1.2.1. Sauter (2002) 

 

 Sauter (2002), considerando as questões relacionadas ao papel da L1 e 

da GU no processo de aquisição de L2, combina as hipóteses postuladas na 

literatura de maneiras diferentes e apresenta seis posições defendidas por 

estudiosos da área: (i) Nenhuma Transferência/Nenhum Acesso; (ii) Nenhuma 

Transferência/Acesso Total; (iii) Transferência Parcial/Nenhum acesso; (iv) 

Transferência Parcial/Acesso Total; (v) Transferência Total/Nenhum acesso; e 

(vi) Transferência Total/Acesso Total. 

 

(i) Nenhuma Transferência/Nenhum Acesso 
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Clahsen e Muysken (1986) e Meisel (1997)28, proponentes da hipótese 

de Nenhuma Transferência/Nenhum Acesso, defendem que não há restrição 

da GU nem transferência da L1 no processo de aquisição da L2. Para os 

autores, não há acesso direto ou indireto à GU, neste caso, via a L1. 

 Para proponentes desta hipótese, a aquisição da L2 se dá por meio de 

outras capacidades cognitivas. 

 

(ii) Nenhuma Transferência/Acesso Total 

 

 Segundo esta hipótese, defendida por Platzack (1996)29, dentre outros a 

aquisição de L1 e de L2 se dá de maneira similar. Para os seus defensores, o 

estágio inicial da L2 é como o da L1, e todas as propriedades da GU estão 

disponíveis. Sendo assim, entende-se que os parâmetros da L1 não interferem 

na aquisição da L2. Após o estágio inicial, a L2 seria completamente restringida 

pela GU e os aprendizes chegariam à mesma gramática dos falantes nativos. 

 

(iii) Transferência Parcial/ Nenhum Acesso 

 

 Eubank et alli (1997) (cf. Sauter 2002), defensores desta hipótese, 

afirmam que o estágio inicial da L2 apresenta propriedades da L1, mas não 

totalmente. O desenvolvimento subsequente seria restringido pela GU por 

intermédio das propriedades da L1 que se encontram na gramática da L2. Para 

eles, falantes da L2 com diferentes L1s apresentariam gramáticas finais 

distintas. Não há, portanto, modificação nos valores paramétricos da L2. Estes 

permanecem os mesmos encontrados na L1. 

 

(iv) Transferência Parcial/Acesso Total 

 

 Assim como assumido na hipótese anterior, há transferência parcial das 

propriedades da L1. Contudo, com relação aos estágios subsequentes 

defende-se que a gramática é restringida pela GU, diferentemente da hipótese 

                                                           
28

 (cf. Sauter 2002) 
29

 (cf. Sauter 2002) 
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de Nenhum Acesso. Os aprendizes chegariam a reconfigurar os parâmetros da 

L2 com base no input em interação com as propriedades da GU não utilizadas. 

Essa hipótese é assumida por Eubank (1993/1994, 1996)30.  

 

(v) Transferência Total/Acesso Total 

 

 Para defensores desta hipótese, como White (1985b, 1989) e Schwartz 

e Sprouse (1994, 1996)31, além de haver transferência da L1 nos estágios 

iniciais, posteriormente, há acesso à GU. Esses investigadores acreditam que o 

desenvolvimento da gramática da L2 se dá mediante falhas na L2, a partir das 

quais o aprendiz acessa o inventário de princípios da GU. O estágio final da L2 

poderá ou não alcançar a gramática do nativo. 

 

(vi) Transferência Total/Nenhum Acesso 

 

 Essa hipótese é defendida por Sauter (2002). Aqui, a gramática final da 

L1 equivale aos estágios iniciais e finais da L2. A L2 só poderia ser restringida 

pela GU via a L1, isto é, por propriedades da L1. Sendo assim, a 

reconfiguração dos valores paramétricos não seria possível.  Sauter sustenta 

que todas as propriedades da L1 relacionadas a um determinado parâmetro 

são transferidas para a L2. Na medida em que os dados da L2 não fossem 

acomodados de acordo com as propriedades da L1, os aprendizes recorreriam 

a estratégias de construção de estruturas IL. Desta sorte, o estágio final da L2 

estaria predeterminado a divergir qualitativamente da gramática do nativo. 

 Sauter realiza um estudo longitudinal junto a falantes adultos do 

Espanhol e do Italiano, aprendizes de Inglês, Sueco e Alemão como L2. Com 

base nos dados coletados, o autor afirma que há transferência total dos valores 

paramétricos da L1, observando, ainda, que o estágio inicial da L2 coincide 

com a gramática da L1. Por não encontrar propriedades que caracterizem 

mudanças no desenvolvimento da L2, ele defende não haver acesso à GU.  

                                                           
30

 (cf. Sauter 2002) 
31

 (cf. Sauter 2002) 
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 Como evidência para defender a hipótese do Nenhum Acesso à GU, 

Sauter apresenta os seguintes desvios observados nos dados da L2 (Inglês) 

produzidos por falantes nativos de diferentes L1 do tipo [+ sujeito nulo], como o 

Espanhol e o Italiano, com dois anos de imersão na língua-alvo: 

 

Omissão de expletivos 

 

(6)* Seems my friend Mary. 

 

 

Inversão VS 

 

(7)* Sometimes happened to me  the same 

 

 

Omissão de sujeito referencial 

 

(8)* Because were talking to each other  

 

 Com tantas características relacionadas ao valor do parâmetro do sujeito 

nulo da L1 dos aprendizes (+ sujeito nulo), apesar de dois anos ou mais de 

imersão em ambiente de fala da L2, Sauter conclui que não há mudança no 

valor paramétrico da L2 e, portanto, não há acesso à GU no processo de 

aquisição de L2. 

 

2.1.1.3 Evidências para a transferência Total/ Acesso Total  

2.1.1.3.1 Marques (2004) 

 

Marques (2004), ao realizar experimentos junto a falantes adultos do PB, 

aprendizes de inglês como L2, em contexto do Parâmetro do Sujeito Nulo, 

observou haver transferência das propriedades da L1 e evidências a favor de 

acesso à GU. 
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Os fenômenos encontrados nos dados dos aprendizes, com base nos 

parâmetros da L1, foram os seguintes: preenchimento das 1ª e 2ª pessoas nas 

orações independentes; menor preenchimento das 1ª e 2ª pessoas nas 

orações subordinadas correferenciais; ausência de pronomes expletivos; 

inversão do sujeito em construções inacusativas; e posição de advérbio na 

frase tal como em PB. Todas essas propriedades e restrições são verificadas 

na L1 dos aprendizes. 

Contudo, a transferência das propriedades envolvidas se deu mais 

especificamente nos estágios iniciais, de maneira que, nos subsequentes, 

verificou-se uma reconfiguração dos valores paramétricos nos dados da L2. 

Nos testes aplicados aos níveis mais avançados, os dados apontaram apenas 

estruturas próprias da L2, a saber, sujeitos referenciais e expletivos 

preenchidos, ordem SV (com verbos inacusativos) e ordem SAdvVO.  

Essas propriedades, porém, não foram adquiridas em um único 

momento, isto é, de uma só vez. O autor sinaliza que as mudanças ocorreram 

ao longo do processo de aquisição, na passagem dos níveis básico para o 

intermediário e do intermediário para o avançado. Como a manifestação de 

sujeitos referenciais e expletivos foi detectada na transição do período básico 

para o intermediário, mas não a inversão do sujeito e a posição do advérbio, 

postulou-se que estes dois últimos fenômenos estão relacionados não ao 

parâmetro do sujeito nulo, senão ao do movimento de verbo. Com tais 

resultados, Marques assumiu a hipótese de Transferência Total/Acesso Total. 

 Existem ainda outras hipóteses sobre o desenvolvimento da gramática 

da L2 que aprimoram essas seis possíveis combinações tratadas em Sauter. 

Trata-se da proposta de Herschensohn (1998) para os estágios de 

desenvolvimento da gramática da L2. 

 

2.1.2 Herschensohn (1998) 

 

 Herschensohn (1998), com base nos pressupostos do Minimalismo, 

defende uma hipótese construcionista para a aquisição de L2, sendo a 

morfologia e o léxico cruciais nesse processo, mais do que a sintaxe. Segundo 

essa hipótese, a aquisição se dá em etapas específicas de construção 
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morfolexical, de modo que há um período de significativa variabilidade na 

interlíngua.  

A autora realizou um teste de produção, no qual buscava investigar, 

junto a falantes do Inglês, aprendizes de Francês como L2, o comportamento 

da negação e dos advérbios e do deslocamento do verbo. Na L1 dos 

aprendizes, I tem traços verbais fracos , o que faz com que o verbo permaneça 

em VP. No francês, a L2 a ser adquirida, I tem traços verbais fortes que forçam 

o movimento do verbo em sintaxe aberta, derivando a ordem V Adv/Neg. Havia 

dois grupos de sujeitos: um de nível intermediário mais baixo e outro de nível 

intermediário  mais alto. No primeiro teste, trabalhou-se com os advérbios de 

frequência souvent, rarement, ne...jamais  (often,  rarely, never) e, no segundo, 

com os advérbios de qualidade bien, mal e a negação ne...pas (well, poorly, 

not). 

Os principais desvios observados foram: (1) flexão do verbo; (2) posição 

errada da negação (jamais); (3) ordem advérbio – verbo; (4) ordem V- XP – 

Adv; e (5) uso do negativo de. Os dados estão explicitados abaixo: 

 

Flexão 

 

(9)  a.*Nous ne bevons jamais de lait. (= buvons) 

‗We neg drink never any milk‘ 

 

               b.* Vous ne faisez pas vos devoirs. (= faites) 

‗You neg do not your work‘ 

 

Negação 

 

(10) a.* Nous ne jamais prenons une photo de ta famille. (= prenons 

jamais) 

‗We neg never take a photo of your family‘ 

 

               b. *Jean ne jamais écrit une lettre à ta mère. (= ècrit jamais) 

‗You neg do not your work‘ 
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Advérbio - Verbo 

 

(11) a. *Tu rarement écris une lettre à ta mère. (= écris rarement) 

‗You rarely write a letter to your mother‘ 

 

 

               b. *Je bien fais mes devoirs. (= fais bien) 

   ‗I well do my work‘ 

 

Verbo - XP - A 

 

(12) a.* Jean mange des escargots souvent. (= mange souvent) 

‗John eats snails often‘ 

 

        b. *Vous jouez au tennis mal. (= jouez mal) 

  ‗You play (at) tennis poorly‘ 

 

 Os dados mostram que, na flexão, há desvios no caso de verbos 

irregulares (bevons > buvons, faisez > faites). No caso da negação com pas, 

ambos os grupos não cometeram desvios. Diferentemente, com jamais houve 

um considerável desvio produzido pelo grupo de nível mais baixo. Os desvios 

cometidos com relação à ordem advérbio-verbo chamam atenção tanto pela 

recorrência quanto pelo fato de que, com os advérbios de qualidade, em que 

na L1 apresenta a ordem V-XP-Adv, houve a realização da ordem Adv-V. O 

maior índice de desvio em sentenças envolvendo advérbios foi encontrado com 

os de frequência, em que se tem na L1 a ordem Adv-V-XP, mas na L2, V-XP-

Adv. Essas considerações parecem indicar que não se trata, portanto, de uma 

simples transferência da L1 para a L2. 

 Sob a perspectiva construcionista adotada pela autora, os testes 

evidenciam etapas de construção no processo de aquisição do Francês como 

L2, a saber: (i) persistência dos valores da L1 (por exemplo, ordem neg. / AV-

XP); (ii) enfraquecimento dos valores da L1; (iii) "construções" adquiridas na L2 
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para determinados itens lexicais (por exemplo, pas); (iv) aquisição gradual do 

traço [+ interpretável]; (v) generalização da construção referente à classe 

morfolexical da L2 (a negação, por exemplo); e (vi) o valor da flexão é definido 

como forte e, então, a morfologia torna-se completa. 

Na primeira etapa, os valores paramétricos da L1 persistem, e são 

produzidos ‗erros‘ na L2 como, por exemplo, as ordens neg-V e Adv-V em (10) 

e (11). Em seguida, os dados com pas produzidos na L2 não revelam erros 

aparentemente, o que significa ausência de transferência da L1. Ao elevar o 

verbo e flexioná-lo o aprendiz demonstra ter deixado o traço fraco de Flexão do 

Inglês.  Nas etapas (iii), (iv) e (v), isto é, relacionadas com a aquisição de 

construções morfolexicais, verifica-se uma oscilação em função do item 

específico, pas ou jamais. Com pas, não houve ‗erros‘, diferentemente do que 

se observou com jamais, conforme visto em (10). Os dados a seguir mostram 

que aprendizes de nível intermediário mais alto foram capazes de produzir 

sentenças de acordo com os padrões da língua-alvo, tanto com relação à 

posição do advérbio, quanto à da negação: 

 

(13) a.Vous ne savez pas Du tout La réponse. 

 ‗You neg know not at all the answer‘ 

 

      b. Tu vas rarement au cinéma. 

 ‗You go rarely to the movies‘ 

 

      c. Marie lit mal ce roman. 

          ‗Mary reads poorly this novel. 

 

Resumindo, os testes mostraram que as etapas detectadas no processo 

de aquisição de L2 se dão de modo construcionista: há uma perda dos valores 

da L1, seguida de subespecificação e construção dos valores da L2 e, 

finalmente, a reconfiguração paramétrica. No caso estudado, viu-se que no 

período de subespecificação os valores da L2 foram adotados para 

construções específicas – pas antes de jamais – e depois para advérbios – os 

de qualidade antes dos de frequência.  
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2.2 O ESTÁGIO ESTACIONÁRIO 

 

 White (1996b)32 considera três situações distintas em termos de 

competência final da L2: (i) o estágio estacionário é idêntico ao da gramática 

dos falantes de L2, sujeito às mesmas restrições da GU e configurações 

paramétricas; (ii) o estágio final é diferente, embora haja a restrição da GU; e 

(iii) a gramática final da L2 é diferente e não há restrições da GU. 

De acordo com (iii), neste estágio, a gramática é comprometida, de 

modo que o estágio final dos falantes de L2 será radicalmente diferente da 

gramática dos nativos. Contrariamente a tal hipótese, as outras duas 

argumentam a favor da atuação da GU desde o início do processo de aquisição 

até o estágio estacionário, mas diferem sobre a  possibilidade ou não de que a 

gramática do falante de L2 seja semelhante ao do falante nativo. Essa questão 

é abordada por White (2004), com base nos estudos de Sorace (1993) e 

Lardiere (1998). 

 Essas hipóteses fazem as seguintes previsões sobre o estágio final: 

 

(i) Convergência             ( native-like) 

 

Segundo esta corrente, a gramática do estágio estacionário da L2 é igual 

à gramática do falante nativo da L2, pois é restrita pelos mesmos princípios e 

possui os mesmos valores paramétricos. 

 

(ii) Divergência condicionada pela GU        (near-native) 

 

A gramática da L2 difere da gramática dos falantes nativos porque pode 

combinar propriedades da L1 e da L2, além de outras línguas. 

 

(iii) Divergência não-condicionada pela GU      (non-native) 

 

                                                           
32

 (cf. White 2004) 
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A gramática do estágio estacionário é qualitativamente distinta da 

gramática do falante nativo da L2. Seria um tipo de gramática ―selvagem‖ (wild) 

 

2.2.1 Divergência condicionada pela GU 

 

 Em seu trabalho, Sorace (1993)33 investigou o comportamento de verbos 

inacusativos nos dados de aprendizes falantes de Francês e Inglês em 

sentenças complexas do Italiano envolvendo os verbos potere (poder), volere 

(querer) e cominciare (começar).  No Italiano, pode-se testar se um verbo é 

inacusativo por meio da escolha do verbo auxiliar ―essere (verbo ‗ser‘) + 

particípio‖. Caso o verbo seja inergativo ou transitivo, a única estrutura possível 

deverá ser ―avere (verbo ‗ter‘) + particípio‖, conforme mostram as frases abaixo: 

  

(14) a. Giovanni è arrivato.  

        b. Giovanni ha telefonato. 

 

Contudo, em contexto de reestruturação de sentença com um verbo 

modal na oração principal e um inacusativo na encaixada, pode-se usar o 

verbo essere ou avere, conforme os exemplos abaixo: 

 

(15) a. Maria non ha    potuto  venire alla mia festa. 

 Maria not have  can      come  to    my  party 

 

        b. Maria non è    potuto  venire alla mia festa. 

 Maria not  be  can      come  to    my  party 

 

Em estruturas de sentenças complexas com clíticos, há uma restrição 

com relação ao uso dos auxiliares essere e avere: quando o clítico aparece à 

esquerda do verbo da oração principal (clitic climbing). , deve-se usar o auxiliar 

essere. Essa restrição, porém, não ocorre quando o clítico encontra-se afixado 

ao verbo da oração encaixada.  Vejam-se os exemplos a seguir: 

 

                                                           
33

 (cf. White 2004) 
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(16) a.  Alla  mia  festa,   Maria  non   ha     potuto  andarci. 

To   my   party   Maria   not  have   can     come-CL1 

 

        b. Alla mia festa, Maria  non  è  potuta venirci 

  To   my  party  Maria  not  is can      come-CL1 

 

(17)a. *Alla mia festa,  Maria  non  ci      ha     potuto  andare 

     To    my   party  Maria  not  CL1  have  can      come 

 

 b. Alla mia festa. Maria  non  ci    è   potuta venire. 

To   my   party  Maria not  CL1 is can      come 

 

 No Francês, o uso dos auxiliares être e avoir não é opcional. Com 

alguns dos verbos inacusativos, deve-se usar o auxiliar être. Já com os verbos 

inergativos e com os transitivos, o auxiliar usado é avoir. Além disso, não há 

alçamento de clíticos em contextos como aqueles apresentados acima. No 

Inglês, utiliza-se o auxiliar have com todos os tipos de verbos e sem clíticos. 

Os resultados dos experimentos aplicados aos aprendizes de Italiano 

falantes de Francês e de Inglês em nível avançado, em sentenças sem clíticos, 

com clíticos à esquerda do auxiliar (clitic climbing) e com clíticos afixados ao 

verbo da encaixada, apresentaram diferenças. Em Francês, não há 

opcionalidade na escolha dos auxiliares como em (15). Em constextos de 

modais com verbos inacusativos encaixados, o auxiliar é sempre avoir. Os 

falantes de Francês aprendizes de Italiano julgaram gramaticais sentenças com 

o auxiliar avere em estruturas simples como as apresentadas em (15), mas não 

com o auxiliar essere, seguindo o padrão verificado na L1. No caso de 

estruturas sem clitic climbing, foram aceitas ambas as formas, com preferência 

também por avere. Já em estruturas com clitic climbing, houve preferência por 

essere, assim como os próprios falantes nativos do Italiano, já que esta não é 

uma estrutura verificada na L1. 

Os resultados mostraram que os falantes de Francês aprendizes de 

Italiano têm uma representação de verbos inacusativos diferente da dos 

falantes de nativos de Italiano em estrutura básicas e com clíticos afixados ao 
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verbo da encaixada, preferindo o auxiliar avere. Por outro lado, em estruturas 

com o clítico alçado, os aprendizes demonstram uma forte preferência por 

essere, assim como os falantes nativos de Italiano. A partir desses resultados, 

White (1996b) argumenta a favor do acesso à GU, já que, embora optem por 

avere nos casos de opcionalidade - seguindo, assim, o padrão da L1 (o 

Francês) – os aprendizes optam por essere nos casos de obrigatoriedade e em 

estruturas inexistentes em sua L1. Sendo assim, Sorace conclui que não se 

trata apenas de transferência dos valores paramétricos da L1. Os aprendizes 

de Italiano falantes de Francês têm intuição sobre inacusativos em estruturas 

com alçamento de clíticos, mas apresentam problemas com a escolha opcional 

dos verbos auxiliares. 

Apesar de a gramática final dos falantes de Francês aprendizes de 

Italiano evidenciar convergência com a gramática do nativo, o mesmo parece 

não ocorrer com os falantes de Inglês, devido às propriedades da L1. Os 

falantes de Inglês aprendizes de Italiano tiveram um comportamento diferente 

daquele observado entre os falantes do Francês. Como inexiste essa diferença 

na escolha de verbos auxiliares em tais construções e estruturas com 

alçamento de clíticos, os falantes de Inglês aceitaram igualmente os dois 

auxiliares em todos os contextos examinados. Para Sorace, esses resultados 

mostram que as gramáticas da interlíngua dos falantes do Inglês são 

incompletas. Tais aprendizes não possuem representação alguma dos 

auxiliares interagindo com os verbos inacusativos em contextos de 

reconstrução. Os seus julgamentos não passam de palpites aleatórios. Para 

White (2004) é possível que gramáticas sejam incompletas quando 

determinadas propriedades não emergiram.  

Outro aspecto relevante a cerca do estágio final de aquisição de L2, em 

linha com a ideia de divergência entre a gramática de um nativo e a do não 

nativo, diz respeito ao que se denomina fossilização. A fossilização diz respeito 

a formas divergentes da gramática-alvo, estabilizadas na gramática final do 

falante de L2. Sorace (1999)34 sugere que nesse estágio pode haver o que ele 

chama de opcionalidade residual, que pode ocorrer na interlíngua no âmbito do 

Léxico ou da Sintaxe: 

                                                           
34

 (cf. White 2004:264) 
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In the typical L2 endstate characterized by optionality, optional 
variants are not in free variation: a steady state is reached, in which 
the target option is strongly but not categorically preferred, and the 
non-target option surfaces in some circumstances

35
. 

 

 O exemplo fornecido por Sorace para a opcionalidade residual no 

estágio final tem explicação lexical e sintática. Em um estudo realizado por 

Robertson e Sorace (1999)36, sobre aprendizes do Inglês, falantes de Alemão, 

adquirindo a ordem oracional, constataram-se desvios relacionados à posição 

do verbo. A L1 dos aprendizes é V2, ao passo que a L2 sendo adquirida é V3. 

Note-se que o parâmetro V2 está sendo transferido para a gramática da 

interlíngua: 

 

 (18) *At breakfast does Maria drink coffee. 

 

 Contudo, os autores observaram, por meio da aplicação de um teste de 

julgamento de aceitabilidade, aplicado a falantes proficientes de Inglês como 

L2, que a maioria dos sujeitos sabia que as construções com V2 eram 

agramaticais, e aquelas com V3 eram gramaticais na língua-alvo. Poucos 

indivíduos aceitavam *V2, mas não consistentemente. A isso os autores 

denominaram opcionalidade residual. 

 Robertson e Sorace explicam a opcionalidade residual com base nas 

entradas lexicais da interlíngua. Em Alemão, C tem traços fortes que atraem o 

verbo, produzindo o efeito V2. Esses traços abstratos de C da L1 são copiados 

para C da L2. Em suma, C na L2 tem duas entradas lexicais: uma com traços 

fortes e outra com traços fracos. Quando C [+forte] é selecionado do léxico, 

tem-se o efeito V2. Se C [+fraco] for selecionado, o verbo não se move e a 

ordem é V3 como na língua-alvo. A opcionalidade se deve ao fato de que um 

item lexical está presente, mas nem sempre é selecionado pelo 

                                                           
35

 ―No estágio final da L2 típico, caracterizado pela opcionalidade, variantes opcionais não 
estão em  livre variação: um estágio final  é alcançado no qual a opção-alvo é fortemente, mas 
não  categoricamente  preferida, e assim, a opção não-alvo se manifesta  em algumas 
circunstâncias.‖ (tradução nossa) 
36

 (cf. White 2004) 
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aprendiz/falante de L2. Na medida em que aprendiz se torna mais proficiente, 

C [+forte] é cada vez menos selecionado. 

 Existem outras propostas para a opcionalidade. Lardiere (2000)37 sugere 

que o problema da opcionalidade se deve à morfologia apenas. O aprendiz ou 

falante tem problemas em usar a forma morfológica apropriada para certos 

traços sintáticos. Os traços sintáticos estão corretos. O que está errado é a 

escolha da flexão. Este é o caso de Patty, uma falante nativa do Chinês e 

fluente em Inglês, cujo único problema é o uso baixo de flexão de Tempo e 

Concordância. É um problema de morfologia e não de sintaxe, já que o verbo 

está sempre posicionado na ordem correta na gramática da interlíngua de 

Patty. 

  White admite que a representação da L1 influencia a representação dos 

valores paramétricos da L2, o que configura transferência. Além disso, como 

sugerem os resultados apresentados pela pesquisa realizada com os falantes 

de Francês aprendizes de Italiano como L2, além de transferência, há 

evidências de acesso à GU. Contudo, para a autora, falar em acesso não 

implica dizer que haverá necessariamente convergência na gramática final do 

falante de L2. White acrescenta também que o desempenho não reflete 

fielmente a competência do falante, de maneira que esta seja muitas vezes 

subestimada pela performance.  

 A hipótese defendida pela autora - Transferência Total/Acesso Total – 

parece ser pertinente, porque dá conta tanto da possibilidade de convergência, 

quanto a de divergência entre a gramática final do falante de L2 e a do nativo. 

 Na próxima seção, apresentamos um resumo de alguns estudos sobre a 

aquisição de interrogativas na L2. 

 

2.3 AQUISIÇÃO DE INTERROGATIVAS QU EM L2 

Parecem ser raros os estudos sobre a aquisição de interrogativas do 

Espanhol  na oração matriz tanto na L1 quanto na L2.A maioria das pesquisas 

sobre interrogativas do espanhol trata  da aquisição de interrogativas de longa-

                                                           
37

 (cf. White, 2004) 
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distância, como a de Gutierrez e Mayo (2008). Asssim, reportamos abaixo o 

resumo de alguns destes estudos. 

 

2.3.1 Aquisição de Interrogativas em Espanhol como L1 

Como assinalado por Hsin (2012), o processo de aquisição de 

interrogativas Qu- por crianças falantes de Espanhol como L1 se dá de maneira 

acelerada, conforme podemos observar nos dados a seguir: 

 

(19) ¿Dónde está el nene? (2.26) 

 

(20) ¿Qué está haciendo mamá? (2.33) 

 

(21) ¿Qué va a hacer el papá?  (2.77) 

 

Como é possível notar pelos dados acima, desde 2.26 anos, a criança já 

apresenta conhecimento da inversão sujeito-verbo nas interrogativas Qu- 

curtas do Espanhol. 

Félix-Brasdefer (2006), ao investigar a aquisição de categorias 

funcionais do Espanhol como L1, verifica também que o CP, projeção mais alta 

na arquitetura oracional é usado de maneira produtiva pelas crianças e a regra 

V2 nas interrogativas é observada desde a fase de duas palavras: 

 

(22) ¿Ostá a pota? (1; 9) 

 ―¿Dónde está la pelota?‖ 

 

(23) ¿Qué tomas? (2;0) 

 

(24) ¿One ta e apicito? (1;11) 

  ―¿Dónde está el lapicito?‖ 

 

(25) ¿None está el otro perrito? (2; 4) 
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Os dados verificados sugerem, então, que desde o estágio inicial de 

aquisição do Espanhol como L1, a criança domina movimento de Qu- e de 

verbo para C, o que constitui evidência para a existência da projeção de CP em 

sua representação mental e dos valores paramétricos atribuídos a C (traços V 

fortes) em sua L1. 

 

2.3.2 A hipótese de Kim e Yuan para a aquisição de interrogativas  

Segundo Kim (2003) e Yuam (2007) (apud Gao, 2009), inexiste 

transferência dos traços  formais  dos  núcleos funcionais da L1    para a L2. Ao 

investigarem a  aquisição de interrogativas    do chinês[-movimento de Qu]    

como L2  por   falantes  nativos   do Inglês  [+ movimento de Qu] , os 

pesquisadores  propuseram a Hipótese  da Sintaxe Mínima Inicial (Minimal 

Initial Syntax  Hypothesis-MIS) segundo a qual  os aprendizes  iniciam  a 

aquisição da gramática com estruturas sintaticamente menos custosas. Os 

aprendizes do Chinês  falantes  do   Inglês  já  começam nos estágios iniciais 

da   aquisição com estruturas do tipo Qu- in- situ , não presentes na L1. Este 

fato fornece suporte para a hipótese MIS e refuta a hipótese da transferência 

dos valores funcionais dos núcleos da L1 para a L2. 

 

2.3.3 Wakabayashi e Okawara 

Wakabayashi e Okawara (2003)38 estudaram a aquisição de 

interrogativas Qu de longa distância em Inglês por falantes japoneses. Em seus 

experimentos, obtiveram as interrogativas (26) e (27):  

 

(26) Do           you  think   what   is     in the   bag? 

     ‗AUX-pres  você acha   o que  está   na    bolsa?‘ 

(27) What     do           you  think   who     did         he    love? 

      ‗O que  AUX-pres  você acha   quem   AUX-pas.  ele amou?‘ 

 

                                                           
38

 (cf. Marques, 2009) 
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 Os autores recorreram ao Minimalismo de Chomsky (1995) a fim de 

explicar os desvios verificados nos enunciados acima, produzidos pelos 

aprendizes, tendo como base a possibilidade ou não de movimento de 

constituintes em função de traços fortes ou fracos dos núcleos funcionais. Para 

se adquirir as interrogativas em Inglês, a força dos traços Q de C deve ser 

adquirida também. Como em Inglês, os traços Q e wh de C são fortes, há 

deslocamento do auxiliar ‗do‘ para a posição de núcleo do CP, bem como da 

palavra interrogativa para Spec do CP. Nas interrogativas de longa distância, 

tais traços também são fortes. Por isso, o traço Q deve ser checado por um 

complementizador nulo (nas orações encaixadas) ou por um verbo auxiliar (nas 

orações matrizes), e o traço wh por uma palavra Qu- ou por seu vestígio. 

 Os dados do tipo verificado em (26) revelam que, para os aprendizes de 

Inglês como L2 que os produziram, o traço Wh do C da oração raiz é fraco e, 

por isso, não precisa ser checado pela palavra interrogativa. Já os falantes 

responsáveis pela produção de (27) demonstraram não terem adquirido o 

complementizador nulo que checa o traço Q forte do C subordinado. Ao invés 

disso inverteram o auxiliar.  Já em (27), os traços wh fortes do C da oração raiz 

e do C da oração subordinada são checados pelas palavras interrogativas. 

What  é concatenado ao CP mais alto e   Who é movido para o CP mais baixo. 

Estruturas como (27), apesar de não serem verificadas na L1 dos aprendizes 

nem na língua-alvo, são possíveis em alemão. Tal fato constitui evidência para 

a atuação da GU na aquisição de L2. O problema com (27), em que o auxiliar 

aparece invertido na oração encaixada, tem a ver com a aquisição do léxico. O 

aprendiz ainda não adquiriu o complementizador nulo. 

 

2.3.4 Gutierrez e Mayo (2008) 

Ao investigarem as hipóteses de acesso ou não à GU e o papel da L1 na 

aquisição de interrogativas encaixadas de Inglês como L2, por falantes do 

Espanhol e do Basco, Gutierrez e Mayo (2008)39 partiram das seguintes 

possibilidades: (i) de acordo com a hipótese de nenhum acesso à GU e 

transferência da L1, os aprendizes produziriam facilmente tais interrogativas, já 

                                                           
39

 (cf. Marques, 2009) 
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que elas são licenciadas no Inglês, no Espanhol e no Basco, conforme os 

exemplos em (28) e (29); (ii) assumindo a hipótese de acesso à GU, seria 

possível tanto o movimento parcial de Qu quanto a cópia da palavra Qu, posto 

que são estruturas encontradas em outras línguas como, por exemplo, no 

Alemão: 

 

(28) Who do you think he kissed? (Inglês) 

 ‗Quem você acha que ele beijou?‘ 

(29) ¿Qué crees        que   ha visto María? (Espanhol) 

  ‗O que você acha que Maria viu?‘ 

 Na pesquisa realizada pelos autores, constataram-se, contudo, as 

seguintes estruturas agramaticais: 

 

(30) What do you think who lived in that house? 

 

(31) Who do you think that who lived in that house? 

 

Estruturas como (30) foram relatadas por Thornton (1990)40 em seu 

estudo sobre aquisição de Inglês como L1. Essa constatação serve como 

evidência para a atuação da GU no processo de aquisição da L2. Os autores 

concluíram que na aquisição de L2 tanto a GU quanto a L1 intervêm, porque 

existem propriedades típicas derivadas da combinação da GU com a L1 do 

aprendiz, como (31), em que o preenchimento do complementizador encaixado 

só é permitido na L1, mas não na L2, e a presença de duas palavras 

interrogativas é verificada em alemão (acesso à GU), mas não na L1 nem na 

L2. 

No próximo capítulo, apresentamos a metodologia – sujeitos e 

experimentos realizados – e os resultados da pesquisa. 

 

 

                                                           
40

 (cf. Marques, 2009) 
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Capítulo 3 

 

3 METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

3.1 SOBRE OS SUJEITOS DA PESQUISA41 

 

Participaram desta pesquisa falantes adultos do Português Brasileiro 

(PB), aprendizes de Espanhol como L2, de quatro diferentes instituições: Curso 

de Língua Aberto à Comunidade (CLAC), oferecido pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), Centro de Ensino de Idiomas (CEI), situado em 

Nilópolis, Casa de Espanha, localizada no Humaitá, e Curso Português-

Espanhol da Faculdade de Letras da UFRJ.  

Os sujeitos integrantes do grupo pertencente ao CLAC e à Casa de 

Espanha tinham até três anos de exposição ao idioma, enquanto que os alunos 

do CEI, até dois anos. O total de participantes está devidamente especificado 

na tabela a seguir, por grupo, de acordo com a sua instituição e o seu tempo de 

exposição formal à língua estrangeira42. 

 

Participantes 

Grupos Básico 1 Básico 2 Intermediário 1 Intermediário 2 Avançado43 

CLAC 38 29 17 0 0 

CEI 18 15 0 0 0 

Casa de 

Espanha 

15 15 5 0 0 

UFRJ 0 5 12 10 8 

Total 71 64 34 10 8 

Tabela 1: Grupos participantes da pesquisa divididos por níveis de proficiência
44 

                                                           
41

 Participaram desta pesquisa sujeitos do sexo masculino e do sexo feminino, pertencentes à 
faixa etária de 12 a 60 anos de idade. Não se levou em conta aqui a diferença dos resultados 
em termos de faixas etárias. 
42

 Quatro experimentos foram descartados, pois não havia referência ao tempo de exposição 
ao Espanhol por parte dos participantes. 
43

 Embora não divididos nesta tabela, é importante explicar que dois dos grupos a serem aqui 
avaliados correspondem ao nível de proficiência avançado: um grupo de graduandos (de 48 a 
84 meses) e outro grupo de graduados (mais de 8 meses), professores de espanhol. 
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 A divisão dos grupos em níveis de proficiência foi feita de acordo com 

Marques (2004), da seguinte maneira: 

 

Tempo de exposição Nível de proficiência 

Até 12 meses Básico 1 (B1) 

De 13 a 24 meses Básico 2 (B2) 

De 25 a 36 meses Intermediário 1(I1) 

De 37 a 48 meses Intermediário 2 (I2) 

Mais de 48 meses Avançado (AV) 

Tabela 2: Níveis de proficiência por tempo de exposição. 
 

 

          3.2 SOBRE OS EXPERIMENTOS 

 

O objetivo principal dos experimentos realizados foi a investigação da 

aquisição da inversão sujeito-verbo nas interrogativas Qu- do Espanhol como 

L2, uma vez que essa opção não faz parte da gramática do PB. Como objetivo 

secundário, investigamos também a restrição observada nas interrogativas com 

Qu-in-situ no Espanhol, inexistente em PB, língua nativa dos aprendizes 

testados. O fato de a L1 e a L2 diferirem com relação a dois parâmetros parece 

revelador para a discussão sobre os papéis da L1 e da GU no processo de 

aquisição da L2. 

No total, foram aplicados dois tipos de testes de produção, a saber: de 

versão e formação de interrogativas. Os testes foram aplicados mediante 

autorização prévia dos responsáveis pelos cursos ou pelas turmas, no decorrer 

das aulas, com duração média de 5 a 10 minutos. Os sujeitos foram 

devidamente informados e orientados quanto à execução das tarefas45.  

 

 

                                                                                                                                                                          
44

 Devido a problemas verificados em alguns testes, para a nossa análise foram 
desconsiderados: 6 sujeitos do B1/CEI; 3 do B2/CEI; 2 do B1/Casa de Espanha;  2 do I1 da 
Casa de Espanha; 2 do I1/UFRJ; 1 do I2/UFRJ; e 1 do AV/UFRJ. 
45

 Em todos os casos, os sujeitos estiveram cientes de que a tarefa formava parte de um 
trabalho de pesquisa acadêmica e que, portanto, não valeria como nota para as suas 
atividades escolares. 
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          3.2.1 CLAC 

 

Em março de 2012, aplicamos um teste-piloto aos alunos do CLAC. Os 

testes aplicados aos alunos com até um ano de exposição ao Espanhol foram 

diferentes daqueles aplicados aos demais sujeitos46. Aqueles realizaram 

apenas teste de versão, com certa restrição vocabular e gramatical, ao passo 

que estes também realizaram teste de elaboração de interrogativas. No teste 

de tradução, os participantes deveriam verter construções interrogativas do 

Português para o Espanhol. No teste de elaboração de perguntas, os 

aprendizes deveriam formar a frase interrogativa correspondente às respostas 

dadas no teste, tendo em vista o elemento sublinhado sobre o qual incidia a 

pergunta.  

No teste de versão, foram colocadas interrogativas com e sem inversão 

da ordem sujeito-verbo em PB, conforme indicam os exemplos a seguir. No 

teste de versão aplicado àqueles com menor tempo de exposição, três 

interrogativas apresentavam a ordem SV, e quatro, a ordem VS. Já naqueles 

aplicados aos demais sujeitos, havia três com a ordem SV, e uma, com a 

ordem VS.  

 

Básico 1 

 

(1) Como se chama a sua mãe?     (VS) 

_____________________________________________ 

 

(2) Onde mora a sua mãe?    (VS) 

______________________________________________ 

 

(3) Qual livro o aluno comprou?    (SV) 

_____________________________________________ 

 

 

                                                           
46

 Naquele momento, ainda não havíamos definido a divisão dos grupos em níveis de 
proficiência conforme apresentado neste trabalho. 
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(4) O que Maria come?     (SV) 

_____________________________________________ 

 

 

Básico 2/ Intermediário 1 

 

(5) Onde dormiram as crianças?    (VS) 

_____________________________________________ 

 

(6) Qual exercício os alunos fizeram?   (SV) 

_____________________________________________ 

 

(7) O que Pablo bebeu?     (SV) 

_____________________________________________ 

 

(8) Para quem Pedro deu o presente?   (SV) 

_____________________________________________ 

 

 Quanto ao teste de formação de interrogativas, aplicado apenas ao 

grupo com maior tempo de exposição (dois a três anos), dava-se um modelo a 

ser seguido e, logo depois, uma resposta para a elaboração da interrogativa 

correspondente: 

 

Exemplo 

 

(9) a. ¿Dónde estabas este fin de semana? 

 

b. Yo estaba en Buenos Aires. 

 

 

(10) ¿________________________________? 

María lee los periódicos. 
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 Nos experimentos apresentados acima, aplicados somente aos alunos 

do CLAC, não se levou em consideração que a natureza dos verbos – 

inacusativo, inergativo e transitivo – poderia constituir um fator relevante para a 

pesquisa. A fim de explorarmos algumas hipóteses sobre a questão da 

transferência dos valores da L1, elaboramos outro experimento no qual foi 

considerada a natureza dos verbos. Além disso, acrescentamos frases 

distratoras. 

 

3.2.2 CEI e Casa de Espanha 

 

 O teste elaborado, que foi aplicado aos alunos do CEI e da Casa de 

Espanha, independentemente do tempo de exposição à língua, consistia em 

ordenar as palavras de maneira a formar frases em Espanhol. Havia oito 

interrogativas e sete sentenças distratoras (uma interrogativa de sujeito e seis 

declarativas). Para tanto, foram selecionados verbos inacusativos, inergativos, 

transitivos47. 

Abaixo está o modelo do teste: 

 

(11) Pablo/ todos/ por/ ducha/ los/ mañana/ se/ días/ la.  

____________________________________________ 

 

(12) ¿amigos/ qué/ tus/ han/ últimamente/ comprado? 

____________________________________________ 

 

(13) alumnos/ la/ retrasados/ a/ llegaron/ los/ clase.  

____________________________________________ 

 

(14) ¿nació/ de/ hija/ Isabel/ la/ dónde?  

____________________________________________ 

 

(15) la/ cayó/ ventana/ desde/ maceta/ la.  

____________________________________________ 

                                                           
47

 O experimento apresentado em 11- 16 foi baseado em Herschensohn (1998). 
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(16) ¿los/ nadan/ los/ lunes/ dónde/ niños?  

____________________________________________ 

 

Note-se que no exercício acima descrito nenhum tipo de ordem é 

imposta – SV (O) ou VS (O). Então, parece ser o conhecimento do aprendiz 

apenas que vai determinar a ordem de palavras nas interrogativas do tipo Qu. 

 

 

3.2.3 UFRJ 

 

Elaboramos ainda um terceiro experimento, que foi aplicado tanto a 

alunos graduandos da UFRJ, quanto a professores de Espanhol formados pela 

UFRJ. Neste experimento, havia dois exercícios: um de ordenação de 

constituintes e outro de tradução. No primeiro exercício, os sujeitos 

participantes deveriam ordenar as palavras para formar sentenças, como no 

experimento aplicado aos alunos do CI e da Casa de Espanha. Já no segundo 

exercício, os sujeitos deveriam traduzir frases do Português para o Espanhol.  

Ao todo, havia doze construções interrogativas, das quais quatro 

apresentavam verbos inacusativos, quatro apresentavam verbos inergativos e 

quatro apresentavam verbos transitivos. Foram inseridas também onze 

sentenças declarativas distratoras. Essas sentenças eram as respostas das 

construções interrogativas presentes no teste.   

 Buscamos variar também o tipo de interrogativa (de objeto e de adjunto) 

tendo em vista diferentes palavras interrogativas: ‗qué‘, ‗a quién‘, ‗dónde‘, ‗con 

quién‘, ‗cuándo‘ e ‗con qué‘. No teste de tradução, havia construções com Qu- 

deslocado para a periferia esquerda, bem como Qu- in situ. 

No modelo de teste aplicado aos alunos graduandos, havia um 

vocabulário de apoio. No teste aplicado aos professores, não havia vocabulário 

de apoio.  
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 A seguir, apresentamos um modelo do teste aplicado ao grupo da 

UFRJ48: 

 

Teste de formação de frases 

 

(17) mi madre/ los pantalones/ todos/ lava/los días 

_________________________________________________ 

 

 

(18) ¿ladrando/a quién/ tu perro/ está? 

_________________________________________________ 

 

 

(19) ¿con quién/los niños/ tanto/ saltan? 

_____________________________________________________ 

 

 

(20) ¿murió/ Amy Winehouse/ cuándo? 

_____________________________________________________ 

 

(21) ¿todos/ lava/ qué/ los días/ tu madre? 

_____________________________________________________ 

 

 

(22) Amy Winehouse/ murió/ en julio/ de 2011 

_____________________________________________________ 

 

 

(23) al cartero/ ladrando/ está/ tu perro 

_____________________________________________________ 

 

Teste de versão 

  

(24) Com que a porta abriu? 

_______________________________________________________ 

 

                                                           
48

 É importante ressaltar que apenas o grupo da UFRJ apresenta participantes dos três níveis 
de proficiência.  
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(25) A porta abriu com a chave. 

________________________________________________________ 

 

(26) Onde os jogadores correm no treino? 

________________________________________________________ 

 

(27) Os jogadores correm no clube. 

________________________________________________________ 

 

(28) O casal comeu o que no restaurante? 

________________________________________________________ 

 

(29) O casal comeu peixe. 

__________________________________________________________ 

 

(30) Sobrou o que da festa? 

__________________________________________________________ 

 

(31) Sobraram doces da festa. 

__________________________________________________________ 

 

 

     3.3 SOBRE OS RESULTADOS 

 

Os dados coletados a partir da realização dos testes mencionados 

mostraram desvios com relação à inversão da ordem sujeito-verbo nas 

construções interrogativas do Espanhol, conforme podemos verificar em (32) – 

(35): 

 

(32) *¿Qué tus amigos han comprado últimamente? [B1, B2, I1]  *(Qu S 

V) 
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(33) *¿Dónde los niños se acostaron anoche? [B1, B2, I1] *(Qu S V) 

 

 (34) *¿Cuándo Amy Winehouse murió? [B2,I1, I2, AV] *(Qu S V) 

     

(35) *¿Con quién los niños saltan tanto?  [B2, I1, I2, AV] *(Qu S V) 

 

A restrição da palavra Qu final também não é observada nas 

interrogativas com Qu-in-situ, conforme mostra a produção de um dos sujeitos 

testados: 

 

 (36) *¿Su madre limpia con qué la casa? [I1] (S V QU O) 

     

Ao analisarmos os dados coletados, constatamos desvios cometidos nos 

diferentes níveis de proficiência. Os resultados apontam que não há, 

necessariamente,  um aumento significativo do índice de inversões em função 

do tempo de exposição de todos os aprendizes. Em alguns casos individuais, 

aprendizes, ainda no nível básico, demonstram haver reconfigurado o 

parâmetro da ordem dos constituintes nas construções interrogativas do 

Espanhol. Em outros, porém, aprendizes de níveis avançados realizam poucas 

inversões.    

Além disso, observamos que, de fato, a natureza do verbo constitui um 

fator relevante relacionado com os índices de inversão: falantes do PB 

aprendizes de Espanhol como L2 tendem a produzir mais inversões naquelas 

interrogativas formadas por verbos inacusativos.  

As tabelas a seguir apontam o índice de inversões, em função da 

natureza do verbo e do tempo de exposição ao Espanhol.  
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Grupo Casa de Espanha - Inversão da ordem SV 

Tipo de verbo Tempo de estudo do Espanhol 

B1 B2 I1 I2 AV 

Inacusativos 85% 87% 100% (sem participantes) (sem participantes) 

Inergativos 54% 47% 83% 

Transitivos 56% 67% 92% 

Tabela 3: Índice de inversões da ordem sujeito-verbo pelo grupo Casa de Espanha em função da 
natureza dos verbos e dos níveis de proficiência. 

 

 

O índice de inversões da ordem sujeito-verbo produzidas pelos sujeitos 

participantes do grupo Casa de Espanha foi mais elevado em todos os tipos de 

construções do que os dos outros grupos, isto é, com os três verbos 

considerados – inacusativos, inergativos e transitivos. Observa-se, na tabela 

acima, que há um aumento do índice de inversões em função do tempo de 

exposição ao Espanhol, chegando a 100% no nível I1 em construções 

interrogativas com verbos inacusativos. Dentre os sujeitos testados, houve 

aqueles que desde o início invertiam o sujeito-verbo com os três tipos de 

verbos. A diferença entre a inversão com inergativos e a inversão com 

transitivos é pequena nos níveis B1 e I1. Parece significativa no nível 

B2.Observe-se que o índice de inversão entre inacusativos e os demais tipos 

de verbos é grande nos níveis B1 e B2. No nível I1, a diferença  cai e parece 

que a aplicação da regra se torna uma constante na gramática dos aprendizes. 

Diferentemente, os resultados dos grupos CEI e UFRJ apresentam 

índices menores, como mostram as tabelas 4 e 5. Mesmo assim, o nível de 

inversão com verbos inacusativos é bastante alto: 

 

Grupo CEI - Inversão da ordem SV 

Tipo de 
verbo 

Tempo de estudo do Espanhol 

B1 B2 I1 I2 AV 

Inacusativos 71
% 

92
% 

(sem 
participantes) 

(sem 
participantes) 

(sem 
participantes) 

Inergativos 33
% 

25
% 

Transitivos 19
% 

22
% 

Tabela 4: Índice de inversões da ordem sujeito-verbo pelo grupo CEI em função da natureza dos 
verbos e dos níveis de proficiência. 
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 Os resultados acima mostram que nas interrogativas Qu- com verbos 

inacusativos, há um alto índice de inversão. Essa regra tem menor âmbito de 

aplicação entre os verbos inergativos e transitivos. Do nível B1 para B2, houve 

um aumento da aplicação da regra com os verbos inacusativos: de 71% para 

92%. Não ocorreu, porém, um aumento significativo de um nível para outro 

com interrogativas envolvendo verbos inergativos e transitivos. A diferença na 

aplicação de inversões entre inergativos e transitivos é bastante pequena no 

nível B2: 25%, com os inergativos, e 22%, com os transitivos.  

 

Grupo UFRJ - Inversão da ordem SV 

Tipo de verbo Tempo de estudo do Espanhol 

B1 B2 I1 I2 AV* AV** 

Inacusativos 

(sem participantes) 

69% 67% 53% 75% 80% 

Inergativos 19% 22% 20% 25% 50% 

Transitivos 44% 33% 43% 29% 75% 

*Os participantes eram todos alunos da graduação e tinham até 7 anos (84 meses) de 
tempo de estudo. 

**Os participantes eram todos professores de espanhol e tinham mais de 7 anos (84 
meses) de tempo de estudo. 

Tabela 5: Índice de inversões da ordem sujeito-verbo pelo grupo UFRJ em função da natureza dos 
verbos e dos níveis de proficiência. 

 

Em ambos os grupos – CEI e UFRJ – o índice de inversões da ordem 

sujeito-verbo em construções interrogativas com verbos inacusativos mantém-

se mais elevado se comparado com os verbos inergativos e transitivos. 

Percebe-se, ainda, que com relação a estes dois tipos de verbos, há uma 

instabilidade no índice de inversões. Ora o índice de inversões é maior com os 

inergativos, ora com os transitivos, independente dos grupos, o que parece 

configurar uma escolha aleatória. 

Entre os professores formados pela UFRJ, verificam-se diferenças entre 

as gramáticas da L2 dos indivíduos. Era um total de cinco participantes. Dois 

tiveram 100% de inversão, independente do tipo de verbo envolvido. Os outros 

três tiveram 75% - deixando de inverter em construções com verbos transitivos 

e inergativos - 42% e 25% de inversão. Quanto aos dois últimos participantes, 

não houve inversões com nenhum dos três tipos de verbos, de maneira que até 

com os inacusativos  não foi constatada nenhuma inversão. 
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A tabela a seguir apresenta o índice de inversões total, considerando-se 

o tipo de verbo e os níveis de proficiência. 

 

Grupo Geral (Total) 

Tipo de verbo Tempo de estudo do Espanhol 

B1 B2 I1 I2 AV* AV ** 

Inacusativos 78% 84% 73% 53% 75% 80% 

Inergativos 44% 34% 38% 20% 25% 50% 

Transitivos 39% 46% 48% 43% 29% 75% 

*Os participantes eram todos alunos da graduação e tinham até 7 anos (84 meses) de 
tempo de estudo. 

**Os participantes eram todos professores de espanhol e tinham mais de 7 anos (84 
meses) de tempo de estudo. 

Tabela 6: Índice de inversões da ordem sujeito-verbo em função da natureza dos verbos e dos níveis 
de proficiência. 
 

A tabela geral mostra que até o nível AV* há uma predominância de 

inversão sujeito-verbo nas interrogativas envolvendo verbos inacusativos (com 

exceção do nível I2). A diferença na inversão entre inergativos e transitivos 

parece aleatória. No nível B1, inverte-se mais nas interrogativas com verbos 

inergativos. Nos níveis B2, I1 e I2, inverte-se mais com verbos transitivos. Já 

no nível avançado AV*, a diferença na inversão entre os dois tipos de verbos é 

insignificante: 25% de inversão com verbos inergativos e 29% com verbos 

transitivos. No nível AV **, os resultados gerais indicam que a diferença do 

índice de inversão entre inacusativos e transitivos é pequena: 80% e 75%, 

respectivamente. Vale ressaltar que esses resultados escondem as 

propriedades das gramáticas individuais. Isto é, a aplicação da inversão não é 

constante entre os indivíduos. 

O gráfico a seguir nos permite visualizar melhor os resultados: 
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Gráfico 1: Realizações de inversão da ordem sujeito-verbo por níveis de proficiência. 

 

A partir dos resultados obtidos, buscaremos discutir e analisar os dados, 

tendo em vista as hipóteses abordadas ao longo deste trabalho acerca do 

papel da L1 e da GU no processo de aquisição da L2. Considerando que o 

tempo de exposição ao Espanhol não parece ser fator decisivo para a 

reconfiguração dos valores relacionados à força dos traços dos núcleos 

funcionais Q e Wh-, lançamos algumas perguntas: (i) O fato de haver um índice 

de inversões consideravelmente maior em interrogativas com inacusativos 

implica apenas caso de transferência da L1?; (ii) Há restrição da GU na 

interlíngua?; (iii) Os aprendizes de Espanhol como L2 falantes do PB possuem 

conhecimento da ordem verbo-sujeito, embora esse conhecimento não seja 

notório no desempenho? (iv) O que poderia explicar a variabilidade verificada 

nos estágios finais do processo de aquisição?; e (v) Existe reconfiguração dos 

valores paramétricos na L2? 

Algumas dessas questões serão abordadas no próximo capítulo, no qual 

discutiremos os resultados aqui apresentados.  
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Capítulo 4 

 

4 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS 

 

Os resultados apresentados até o presente momento parecem 

evidenciar que no estágio inicial e nos períodos subsequentes do processo de 

aquisição de L2 há transferência das propriedades paramétricas da L1, 

conforme posição assumida por White (2004) e por Herschensohn (1998). 

Podemos destacar como transferência das propriedades do PB para o 

Espanhol como L2 as evidências que discutiremos a seguir. Também 

sugerimos que durante o processo de aquisição da L2 há acesso à GU e, 

consequentemente, a redefinição dos valores paramétricos da L2. 

 

4.1 TRANSFERÊNCIA DA L1 

 

4.1.1 A não-inversão sujeito-verbo 

 

Nos estágios iniciais – Básico 1 – muitos aprendizes do Espanhol como 

L2 não invertem a ordem sujeito-verbo nas interrogativas das orações matrizes, 

como mostram os dados abaixo. Muitos dos aprendizes também não invertem 

a ordem sujeito-verbo em construções com verbos inacusativos, como em (1): 

 

Casa de Espanha 

 

(1) *¿Dónde la hija de Isabel nació? [B1, B2] 

 

(2) *¿Con quién Carlos trabaja? [B1, B2] 

 

(3) *¿Qué tus amigos han comprado últimamente? [B1, B2] 
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CEI 

 

(4) *¿Cuándo la carta ha llegado? [B1, B2] 

 

(5) *¿Dónde los niños nadan los lunes? [B1, B2] 

 

(6) *¿Qué Marta estudia en Estados Unidos? [B1, B2] 

 

 

UFRJ 

 

(7) *¿Cuándo el Titanic naufragó? [B2] 

 

(8) *¿Dónde los jugadores corren en el entrenamiento? [B2] 

 

(9) *¿Con lo qué su mamá limpia la casa? [B2] 

 

 

Seria essa não-inversão uma opção inicial da GU, como postulado pela 

Hipótese da Sintaxe Mínima Inicial, defendida por Kim (2003) e Yuam (2007), 

segundo a qual os aprendizes da L2 preferem estruturas sintáticas menos 

custosas nos estágios iniciais de aquisição? Dito de outro modo, a não-

inversão da ordem sujeito-verbo nas interrogativas desviantes apresentadas 

acima seria uma opção preferida pelo aprendiz, uma vez que não implica em 

mais uma  operação de movimento: o movimento de verbo para o núcleo de 

FocP? 

Sugerimos aqui que a Hipótese da Sintaxe Mínima não parece plausível 

para justificar os desvios, visto que, em estágios posteriores, alguns aprendizes 

aplicam inicialmente a regra da inversão da ordem sujeito-verbo a apenas uma 

classe de verbos – a dos inacusativos – mas não às outras – a dos inergativos 

e dos transitivos. Sendo assim, como hipótese inicial admitimos que os desvios 
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anteriormente explicitados resultam da transferência do traço fraco de Q do  C 

do PB para o C do Espanhol. 

Neste caso, assim como em PB, a inversão sujeito-verbo não será 

engatilhada em interrogativas, independente do tipo de verbo. Isto é o que se 

verifica com a produção de vários aprendizes de Espanhol nos níveis iniciais 

(B1 e B2). Há indivíduos que nada invertem até quando se encontram no 

Intermediário 1. 

 

4.1.2 Qu-in-situ não final 

 

Como vimos neste trabalho, as interrogativas com Qu-in-situ do 

Espanhol têm a restrição de que a palavra Qu- ocorra no final, como 

exemplificado abaixo: 

 

(10) ¿Tu hermano le prestó el libro a quién? 

 

Em PB, entretanto, essa restrição não se aplica. 

Constatamos em nossos experimentos que no teste de reordenação de 

constituintes, alguns aprendizes produziram interrogativas com Qu-in-situ 

espontaneamente, mesmo sem a restrição de posição final, como em (13) e 

(14)49: 

 

(11) ¿Carlos trabaja con quién? [B2] 

 

(12) ¿Los niños tanto saltan con quién? [I2] 

 

(13) *¿En Estados Unidos estudia qué Marta? [B1] 

 

(14) *¿Su madre limpia con qué la casa? (I1) 

 

                                                           
49

 Essa produção espontânea de Qu-in-situ parece refletir a opção da L1 em que se usa Qu-
movido e Qu-in-situ indistintamente. 
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No nível avançado, alguns falantes de Espanhol como L2 optam pelo 

deslocamento da palavra interrogativa. Quando há Qu-in-situ, a palavra 

interrogativa ocorre em posição final de sentença, como mostrado em (15) e 

(16): 

 

 (15) ¿Tú perro está ladrando a quién? 

 

 (16) ¿Su madre limpia la casa con (lo) qué? 

 

A produção de Qu-in-situ, inclusive sem a restrição observada na 

gramática-alvo, parece constituir evidência para a transferência das 

propriedades da L1 para a L2. Além da ausência da restrição de Qu-final, há 

uma tendência para o uso desse tipo de interrogativa mais comum em PB do 

que em Espanhol. 

No decorrer de nossa pesquisa, aplicamos um teste de julgamento de 

gramaticalidade a falantes nativos do Espanhol50, com o objetivo de observar o 

comportamento das interrogativas com Qu-in-situ. Os sujeitos participantes 

deveriam informar aquelas interrogativas consideradas incorretas. Algumas 

estavam contextualizadas e outras não. Os resultados mostraram que os 

falantes nativos tendem a rejeitar as interrogativas com Qu-in-situ, optando 

pelo deslocamento da palavra interrogativa para a periferia esquerda da 

oração, como mostram os dados em (17) - (19): 

 

(17) Hoy he comido pescado. 

 

a. Y tú, ¿has comido qué?  (opção rejeitada) 

 

b. Y tú, ¿qué has comido? (opção aceita) 

 

 

                                                           
50

 Os falantes, de sexo masculino e feminino, com faixa etária variando entre 19 e 48 anos, 
eram alunos de português para estrangeiros da faculdade de Letras da UFRJ. Um deles é 
professor de Literatura Espanhola da própria faculdade. Seus países de origem  são: Espanha, 
Colômbia, México, Venezuela, Equador, Cuba e Argentina. 
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(18) Los niños no están en casa. 

           

a. ¿Adónde fueron los niños? (opção aceita) 

 

b. ¿Los niños fueron adónde? (opção rejeitada) 

 

(19) Ayer, ¿tú le diste a María qué? (construção rejeitada) 

 

Contudo, verificamos que a interrogativa (20) foi aceita por alguns 

indivíduos: 

 

(20) Siempre les hemos dado la plata a los niños. 

 

       Y Pablo, ¿le ha dado la plata a quién?  

 

Diferentemente, nenhum indivíduo considerou correta a interrogativa em 

(21), em que a palavra interrogativa não se encontra em posição final de 

sentença: 

 

(21) *Y Pablo, ¿le ha dado a quién la plata?  

 

Alguns indivíduos aceitaram também interrogativas conhecidas na 

literatura como perguntas ―eco‖, realizadas em situações em que há falha de 

compreensão ou estranhamento: 

 

(22) a.  Rafael: Cuando María estaba embarazada comía jabón. 

        b. Pedro: ¿María comía qué? 

 

4.1.3 Transferência da L1 

 

 Vimos, então, que nos estágios iniciais de aquisição do Espanhol como 

L2, há transferência das propriedades abstratas do núcleo C da L1 para L2. Em 

PB, como C tem traços Q fracos, não há motivação para o  movimento de 
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verbo para C. Assim, justifica-se a produção da ordem Qu S V (O) em qualquer 

tipo de interrogativas Qu- da interlíngua . 

 Verificou-se também que a restrição Qu-final nas interrogativas com Qu-

in-situ não é observada nos níveis iniciais de aquisição. Talvez esse desvio 

tenha a ver com a derivação das interrogativas desse tipo em PB, em que há 

três tipos de movimento para a periferia esquerda da oração: (i) movimento de 

Qu para FocP; (ii) movimento de XP para TopP; e (iii) movimento de IP para o 

especificador de uma projeção acima de FocP. Isto é, a derivação de 

interrogativas Qu-in-situ na interlíngua segue o padrão da L1. Com a 

topicalização de algum constituinte, a palavra interrogativa não precisa ser 

final.  

 

4.2  AQUISIÇÃO GRADUAL DE MOVIMENTO DE V 

 

Considerando ainda que a reconfiguração dos valores paramétricos da 

L2 parece ocorrer gradualmente, uma vez que a inversão se dá primeiro com 

verbos do tipo inacusativo e, depois, com os demais (inergativos e transitivos), 

assumimos, juntamente com Herschensohn (1998), que o processo de 

aquisição de L2 se dá de construção em construção. Caso contrário, não 

verificaríamos diferenças significativas entre os índices de inversão em função 

da natureza dos verbos. 

 

4.2.1 Os resultados verificados na Casa de Espanha 

 

Pelos resultados observados na Casa de Espanha, repetidos abaixo, 

podemos observar um processo de aquisição gradual do movimento do verbo, 

engatilhado pela força do traço Q de C, mas que se dá primeiramente nas 

construções inacusativas e aos poucos nos outros tipos de construções verbais 

. 
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Grupo Casa de Espanha - Inversão da ordem SV 

Tipo de verbo Tempo de estudo do Espanhol 

B1 B2 I1 I2 AV 

Inacusativos 85% 87% 100% (sem participantes) (sem participantes) 

Inergativos 54% 47% 83% 

Transitivos 56% 67% 92% 

 

Conforme sugere Herschensohn (1998), propomos aqui que a aquisição se 

dá aos poucos e seguindo os seguintes estágios (independente do nível de 

proficiência): 

 

(i) Transferência dos valores dos núcleos funcionais da L1 para 

a L2. Nesta fase, nenhum tipo de verbo ocorre movido, como nos 

mostram os desvios em (1) – (9). Observam-se aprendizes que 

não invertem nenhum tipo de verbo. 

 

(ii)  O valor do núcleo C da L1 fica não-especificado [+/- forte]. 

Isso explicaria a aparente inversão aleatória da ordem sujeito-

verbo. 

 

Dados como estes foram produzidos por sujeitos de todos os grupos – 

CEI, Casa de Espanha e UFRJ: 

 

(23) a. ¿Dónde nació la hija de Isabel? [B1, B2] 

       b. *¿Dónde la hija de Isabel nació? [B1, B2] 

 

(24) a. ¿Con quién trabaja Carlos? [B1, B2] 

       b. *¿Con quién Carlos trabaja? [B1, B2] 

 

(25) a. ¿Qué han comprado tus amigos últimamente? [B1, B2] 

       b. *¿Qué tus amigos han comprado últimamente? [B1, B2]  

 

(iii) As construções da L2 são adquiridas para itens específicos. 

Aqui, começa uma fase em que a maioria inverte a ordem sujeito-

verbo nos casos das construções com verbos inacusativos. Tal 
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fato parece indicar que o traço forte de C da L2 é adquirido, mas 

fica restrito a certos ambientes: 

 

(26) ¿Cuándo murió Amy Winehouse? [B2, I1, I2, AV] 

 

(27) ¿Con qué se abrió la puerta? [B2, I1, I2, AV] 

 

 

(iv) A inversão passa a ser generalizada para todos os tipos de 

verbos, mas nem sempre ocorre. 

 

(28) ¿Con quién bailó María toda la noche? [B2, I1, I2, AV] 

 

(29) ¿Qué lava tu madre todos los días? [B2, I1, I2, AV] 

 

 

(v) O valor do traço Q forte de C é refixado para a L2. Neste caso, 

sempre haverá inversão nas interrogativas do Espanhol como L2. 

Este é o resultado esperado para os aprendizes da Casa de 

Espanha. Note-se que no I1, 83% de construções com verbos 

inergativos e 92% com verbos transitivos contêm inversão. 

 

 

4.2.2 Os resultados verificados no CEI e na UFRJ 

 

Nos resultados verificados nos experimentos realizados com os alunos 

do CEI e da UFRJ, não se tem um panorama tão definido como o obtido na 

Casa de Espanha, conforme mostram os quadros abaixo: 
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Grupo CEI - Inversão da ordem SV 

Tipo de 
verbo 

Tempo de estudo do Espanhol 

 B1 B2 I1 I2 AV 

Inacusativos 71
% 

92
% 

(sem 
participantes) 

(sem 
participantes) 

(sem 
participantes) 

Inergativos 33
% 

25
% 

Transitivos 19
% 

22
% 

 

 Os resultados do CEI são condizentes com os resultados da Casa de 

Espanha. Na passagem de níveis (B1 para B 2) verifica-se um aumento no 

número de inversões  envolvendo verbos inacusativos. Porém, o índice de 

inversões com os outros tipos de verbos é baixo. 

 

Grupo UFRJ - Inversão da ordem SV 

Tipo de verbo Tempo de estudo do Espanhol 

B1 B
2 

I1 I2 A
V* 

AV
** 

Inacusativos (sem 
participantes) 

69
% 

67
% 

53
% 

75
% 

80
% 

Inergativos 19
% 

22
% 

20
% 

25
% 

50
% 

Transitivos 44
% 

33
% 

43
% 

29
% 

75
% 

*Os participantes eram todos alunos da graduação e tinham até 7 anos (84 
meses) de tempo de estudo. 

**Os participantes eram todos professores de espanhol e tinham mais de 7 anos 
(84 meses) de tempo de estudo. 

 

Os resultados da UFRJ apontam uma instabilidade. Há indivíduos no 

nível intermediário que não realizam a inversão da ordem sujeito-verbo com 

nenhum verbo, como o aprendiz aqui chamado de C, conforme ilustram os 

desvios abaixo: 

 

(30) 

a. *¿A quién tu perro está ladrando? 

     

b.  ¿Los niños saltan tanto con quién? 

 

c. *¿Cuándo Amy Winehouse murió? 
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d. *¿Qué tu madre lava todos los días? 

 

e. *¿De dónde el vaso cayó? 

 

f. *¿Qué casa tu papá construyó en 1970? 

 

g. *¿Con qué  la puerta abrió? 

 

h. *¿Dónde los jugadores  corren en el entrenamiento? 

 

i. *¿Lo qué la pareja comió en el restaurante? 

 

j. *¿Con qué su madre limpia la casa? 

 

k. *¿Cuándo el Titanic naufragó? 

 

l. *¿Con quién María bailó toda la noche? 

 

 

Há outros que invertem quase tudo, como o indivíduo que denominamos 

Y: 

 

(31) 

a. ¿A quién está ladrando tu perro? 

 

b. ¿Con quién saltan tanto los niños? 

 

c. ¿Cuándo murió Amy Winehouse? 

 

d. ¿Qué lava tu madre todos los días? 
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e.     ¿De dónde cayó el vaso? 

 

f.   ¿Qué casa construyó tu papá en 1970? 

 

g. ¿Con qué se abrió la puerta? 

 

h. ¿Dónde corren los jugadores en el entrenamiento? 

 

i. ¿Qué ha comido la pareja en el restaurante? 

 

j. *¿Con qué su madre limpia la casa? 

 

k. ¿Cuándo se afondó el Titanic? 

 

l. ¿Con quién ha bailado María toda la noche? 

Y, que se encontra no nível I1, só deixou de aplicar uma vez a inversão. 

 

4.2.3 Resultados com indivíduos no estágio estacionário 

 

No estágio estacionário dos professores testados, há indivíduos que 

parecem ter atingido a gramática-alvo, em que as interrogativas são produzidas 

com a inversão. Este é o caso dos sujeitos L. e M: 

 

(32) a. ¿Cuándo murió Amy Winehouse? 

 

       b. ¿De dónde cayó el vaso? 

 

 

(33) a. ¿A quién está ladrando tu perro? 

 

                  b. ¿Con quién ha bailado María toda la noche? 
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(34) a. ¿Qué casa construyó tu papá en 1970? 

 

          b. ¿Qué lava tu madre todos los días? 

 

Há sujeitos, porém, como A. (25% de inversão) e G. (42% de inversão), 

que não aplicam a regra de inversão em todos os casos: 

 

(35) a. ¿Cuándo Amy Winehouse murió? 

 

       b. ¿Con lo qué la puerta se abrió? 

 

(36) a. ¿A quién tu perro está ladrando? 

 

        b. ¿Con quién María bailó la noche toda? 

 

(37) a. ¿Qué casa tu papá construyó en 1970? 

 

        b. ¿Qué la pareja comió en el restaurante? 

 

Como explicar tais resultados? 

 

4.2.4 Variabilidade nas gramáticas da L2 

 

Como vimos, nem todos os falantes ou aprendizes de L2 atingem um 

estágio final semelhante ao de um falante nativo. Para White (2004), as 

gramáticas da interlíngua, do estágio inicial ao final, são restritas pela GU. 

Contudo, as gramáticas do estágio estável dos falantes da L2 podem ou não 

convergir com a gramática do falante nativo. 

O estado final da L2 de L. e M., professores de Espanhol, parece 

convergir com a gramática-alvo da L2 no que tange à inversão da ordem 

sujeito-verbo nas interrogativas Qu-. Contudo, o estado final da L2 de A. e G. 

diverge da gramática-alvo, apesar de restrito pela GU. Parece acomodar tanto 
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as propriedades da L1 quanto as da L2. A questão é: estariam A. e G. no 

estágio final? 

Seguindo White (2004), podemos definir a opcionalidade residual assim: 

a inversão da ordem sujeito-verbo se deriva do traço Q forte C em Espanhol. A 

autora acredita que o aprendiz copia as entradas lexicais abstratas da sua L1 – 

no caso, o PB (o traço Q fraco de C) - para o léxico da L2. Tal traço, quando 

selecionado pelo falante impede a inversão sujeito-verbo. Quando não é 

selecionado, isto é, a entrada lexical selecionada é C com traço Q forte, então 

há inversão. A medida que o aprendiz vai se tornando mais proficiente na L2, o 

traço fraco vai deixando de ser selecionado. 

 Por que a inversão sujeito-verbo nas interrogativas Qu da interlíngua 

parece se iniciar com os verbos inacusativos? 

 

4.2.5 Por que a inversão com inacusativos? 

 

Uma das questões que ainda fica em aberto é: por que a inversão ocorre 

primeiro com os verbos inacusativos? 

No início, pensamos que este seria um caso de transferência da L1, já 

que em PB, somente os verbos inacusativos podem ocorrer livremente tanto 

nas ordens SV quanto VS: 

 

(38) a. Caiu alguma coisa lá de cima do prédio. 

        b. Alguma coisa caiu lá de cima do prédio. 

 

O mesmo parece ser o caso do Espanhol: 

 

(39) a. Cayó algo desde el edificio. 

          b. Algo cayó desde el edificio. 

 

Só que em Espanhol, essa variação relacionada com a ordem sujeito-

verbo não se restringe aos verbos inacusativos. 

Uma pergunta que se levanta é: será que a percepção da ordem VS nas 

interrogativas com verbos inacusativos do Espanhol tem a ver com o fato de 
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que no PB essa é uma ordem natural nesse tipo de construção? Essa questão 

ainda não tem uma resposta.  

Poderia ser uma questão de preferência por construções com uma 

derivação menos custosa sintaticamente? As ordens QuVS(O) com verbos 

inergativos e transitivos envolvem, pelo menos, quatro operações de 

movimento: (i) a palavra Qu se move para CP/FocP; (ii) o verbo se move de V 

para I e de I para C; e (iii) o sujeito se move de [Spec, VP] para [Spec, IP]. Nas 

interrogativas com verbos inacusativos, há três operações - retratadas em (i) e 

(ii) -  já que o sujeito não precisa se deslocar de sua posição de complemento 

em VP. 

 

4.3 ACESSO À GU 

 

Com base nos resultados encontrados até agora, é possível pensar que 

durante o processo de aquisição de L2 há acesso à GU. Os sujeitos 

participantes desta pesquisa apresentaram de maneira gradativa, isto é, em 

função do tempo de exposição à língua espanhola, mudança dos valores 

paramétricos, ao produzirem interrogativas com inversão. Em alguns casos, os 

participantes chegaram a produzir interrogativas com inversão em todos os 

itens dados. Vale ressaltar também que, como defendido por White (2004), o 

fato de o estágio estacionário da L2 não coincidir com a gramática da L2 não 

configura evidência contrária ao acesso à GU. A autora reconhece a 

possibilidade de que alguns aprendizes alcancem a gramática da L2, mas 

outros não. Há a questão da opcionalidade que pode ficar fossilizada. Contudo, 

é possível verificar que alguns indivíduos mudam o valor paramétrico de C (de 

fraco, como na L1, para forte, como na L2) e têm as suas gramáticas da 

interlíngua convergentes com a gramática-alvo. 

 

 

 

 

 



93 

 

Capítulo 5 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste estudo, investigamos a aquisição das interrogativas Qu- do 

Espanhol por aprendizes falantes nativos do PB. A escolha deste tema se deve 

ao fato de que a L1 e a L2 possuem parâmetros distintos com relação à 

inversão sujeito-verbo nesse tipo de interrogativa. Na L1 do aprendiz, C tem 

traços Q fracos, mas na L2, C tem traços Q fortes, o que motiva o movimento 

do verbo, derivando a inversão da ordem: Qu V S (O). 

 Por meio dos experimentos de produção realizados entre aprendizes de 

três instituições distintas, constatamos que a aquisição da inversão sujeito-

verbo parece ser gradual, indo em um crescendo de construção para 

construção. Observa-se, primeiramente, a inversão da ordem nas interrogativas 

com os verbos inacusativos. No nível Intermediário da Casa de Espanha, a 

aplicação da inversão sujeito-verbo atinge os 100% e é ainda muita alta nos 

níveis Básico 1 (85%) e Básico 2 (87%). Depois, a inversão se generaliza para 

os outros tipos de verbos: inergativos e transitivos na gramática de alguns 

indivíduos. Não se verificou diferença significativa da aplicação de inversão 

entre os verbos inergativos e os transitivos. 

 O fato de haver inversão em um determinado tipo de construção – 

inacusativa – mas não em outras, parece corroborar a hipótese de 

Herschensohn (1998) de que a aquisição procede de construção em 

construção. Além disso, o fato de alguns indivíduos nos níveis iniciais de 

aquisição não inverterem com nenhum tipo de verbo parece indicar que há 

transferência dos valores paramétricos da L1 para a L2, conforme sugere a 

hipótese da Transferência Total (da L1), defendida por White (2004). 

 A questão da opcionalidade verificada na gramática de alguns indivíduos 

testados pode ser explicada pela Hipótese de Robertson e Sorace, segunda a 

qual o aprendiz copia na entrada lexical da L2 os traços fracos de C da L1, mas 

depois adquire outro tipo de C – com traços fortes – presente na L2. No léxico 

mental do aprendiz, ficam, então, duas entradas relacionadas ao núcleo do CP. 
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 Viu-se também que a gramática final de alguns indivíduos converge com 

a gramática-alvo. Isso seria evidência para a atuação da GU em todos os 

estágios de aquisição. Acontece que a gramática final de outros indivíduos não 

converge, pois contém propriedades da L1. Mesmo nestes casos, há acesso à 

GU. 

 Quanto à aquisição das interrogativas com Qu-in-situ, verificou-se que a 

restrição de Qu-final não é respeitada por alguns aprendizes. Essa constatação 

também nos leva a postular a transferência das propriedades da L1 para a L2. 

 Em suma, no presente estudo alcançamos as seguintes conclusões: 

 Há transferência das propriedades paramétricas da L1 para a L2; 

 A mudança paramétrica para a língua-alvo é gradativa, indo de 

construção para construção; 

 A questão da opcionalidade parece ser o resultado de duas entradas 

diferentes para C na interlíngua: uma com os valores da L1 e outra com 

os valores da L2; 

 A GU atua em todos os estágios da aquisição, já que não são 

produzidas construções ―selvagens‖ pelos aprendizes; e 

 O estado estacionário pode convergir com a gramática-alvo, tendo todos 

os seus parâmetros fixados como na L2 ou pode divergir, contendo 

alguns valores paramétricos da L1 e outros da L2 ou mesmo de outras 

línguas. 

 Acreditamos que a nossa maior contribuição aos estudos de aquisição 

de interrogativas no Espanhol foi a observação de que a inversão sujeito-verbo 

parece se iniciar com os verbos inacusativos. O que explicaria essa tendência? 

Seria apenas um caso de transferência? A não-inversão seria uma operação 

menos custosa? Ainda não temos uma resposta. 

 A partir do estudo realizado ao longo do curso de Mestrado, 

considerando-se as questões levantadas, visamos a dar continuidade, como 

projeto de Doutorado, à investigação da aquisição de interrogativas Qu- não só 

de curta, mas também de longa distância e das interrogativas indiretas. 

Pretendemos, então, pesquisar a aquisição de interrogativas não só por 

falantes nativos do PB aprendizes de Espanhol, mas também por falantes 

nativos de Espanhol, aprendizes do PB, em contexto de imersão e de não 
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imersão. Uma das perguntas a serem averiguadas é: Será que o contexto de 

imersão influencia de modo decisivo para a reconfiguração dos valores 

paramétricos da L2 mais rapidamente?  
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ANEXO I 

 

Nome: ______________________________ Nível: 1 2      

Idade: ______ 

 

I. Traduza as interrogativas abaixo para o espanhol: 

   

1) Como se chama a sua mãe? 

_______________________________________________________________ 

2) Onde mora a sua mãe? 

_______________________________________________________________ 

3) O que Maria come? 

_______________________________________________________________ 

4) O que ensina o professor? 

_______________________________________________________________ 

5) Qual livro o aluno comprou? 

_______________________________________________________________ 

6) Quantos anos tem a sua mãe? 

_______________________________________________________________ 

7) Que língua o Pedro fala? 

______________________________________________________________ 
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ANEXO II 

 

Nome: ______________________________ Nível: _____    

Idade: ______ 

 

II. Traduza as interrogativas abaixo para o espanhol: 

(Utilize o Pretérito Perfecto Simple) 

   

8) O que Pablo bebeu? 

_______________________________________________________________ 

9) Onde dormiram as crianças? 

_______________________________________________________________ 

10)Quem João beijou na festa? 

_______________________________________________________________ 

11)Qual exercício os alunos fizeram? 

_______________________________________________________________ 

12)Para quem Pedro deu o presente? 

_______________________________________________________________ 

 

III. Elabore uma pergunta para as respostas abaixo, tendo em vista os termos 

destacados: 

 

Exemplo 

 

¿Dónde estabas este fin de semana? 

Yo estaba en Buenos Aires. 

 

¿__________________________? 

María lee los periódicos. 
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

I. Este exercício consiste em ordenar palavras de maneira a formar frases. 

 

1. ¿los/ acostaron/ dónde/ niños/ anoche/ se? 

__________________________________________________________ 

 

2. Pablo/ todos/ por/ ducha/ los/ mañana/ se/ días/ la. 

__________________________________________________________ 

 

3. desastre/ mucha/ murió/ ayer/ el/ gente/ en. 

__________________________________________________________ 

 

4. ¿amigos/ qué/ tus/ han/ últimamente/ comprado? 

__________________________________________________________ 

 

5. ¿en/ pasada/ murió/ el/ accidente/  semana/ de/ la/ quién? 

__________________________________________________________ 

 

6. ¿Carlos/ con quién/ trabaja? 

__________________________________________________________ 

 

7. Carmen/ hacen/ y/ Juan/ tareas/ no/ las. 

__________________________________________________________ 

 

 

Nome: _______________________________ Nacionalidade: ______________________ 

Idade: (   ) até 18 anos (   ) 19/35 anos (   ) 36/50 anos  (   ) mais de 50 anos 

Há quanto tempo você estuda espanhol? ______ ano (s) / _____ mês (es) 

Você já morou em país de língua castelhana? (   ) Não / (   ) Sim   

Qual? ______________ Durante quanto tempo? _______________ 
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8. alumnos/ la/ retrasados/ a/ llegaron/ los/ clase. 

__________________________________________________________ 

 

9. ¿nació/ de/ hija/ Isabel/ la/ dónde? 

__________________________________________________________ 

 

10. la/ cayó/ ventana/ desde/ maceta/ la. 

__________________________________________________________ 

 

11. ¿cuándo/ la/ llegado/ carta/ ha? 

__________________________________________________________ 

 

12. ¿Marta/ Estados Unidos/ en/ estudia/ qué? 

__________________________________________________________ 

 

13. un/ rompieron/  clavo/ se/ con/ pantalones/ me/ los. 

__________________________________________________________ 

 

14. ¿los/ nadan/ los/ lunes/ dónde/ niños? 

__________________________________________________________ 

 

15. ¿maestro/ explicó/ en/ qué/ el/ clase/ la? 

__________________________________________________________ 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

Señale las opciones inadecuadas y corríjalas. 

 

1. Hoy he comido pescado. 

Y tú, ¿Has comido qué? [   ] 

Y tú, ¿Qué has comido? [   ] 

 

2. Siempre les hemos dado la plata a los niños. 

Y Pablo, ¿Le ha dado la plata a quién? [   ] 

Y Pablo, ¿A quién le ha dado la plata? [   ] 

Y Pablo, ¿Le ha dado a quién la plata? [   ] 

 

3. Rafael: Cuando maría estaba embarazada comía jabón. 

Pedro: ¿María comía qué? [   ] 

      Pedro: ¿Qué comía María? [   ] 

 

4. Carmen: esta tarde llamaré por teléfono a la reina de Inglaterra. 

Lucia: ¿A quién llamarás? [   ] 

Lucia: ¿Llamarás a quién? [   ] 

 

5. Los niños no están en casa. 

¿Adónde fueron los niños? [   ] 

Nacionalidad: ______________________ 

Edad: ____________________ 
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¿Los niños fueron adónde? [   ] 

 

6. Ayer, ¿Tú le diste a María qué? [   ] 

 

7. Juan compró qué? [   ] 

 

8. ¿Qué películas has visto esta semana? [   ] 

 

9. ¿Has visto qué películas esta semana? [   ] 

 

10. Carlos: He viajado mucho por el mundo. 

Enrique: ¿Qué países has visitado? [   ] 

Enrique: ¿Has visitado qué países? [   ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


