
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 

 

AQUISIÇÃO DE ASPECTO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

Thais da Silveira Neves Araujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 



2 

 

AQUISIÇÃO DE ASPECTO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

 

Thais da Silveira Neves Araujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Março de 2015 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-graduação em Linguística 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

como parte dos requisitos necessários à 

obtenção do Título de Mestre em Linguística. 

Orientador: Prof. Doutor Celso Vieira Novaes 



3 

 

 

 

  

 

Araujo, Thais da Silveira Neves 
      Aquisição de Aspecto no português brasileiro/Thais da 
Silveira Neves Araujo. - Rio de Janeiro: UFRJ/Faculdade 
de Letras, 2015. 
      xiv, 139f.: il. 
      Orientador: Celso Vieira Novaes 
      Dissertação (mestrado) – UFRJ/ Faculdade de Letras/ 
Programa de Pós-graduação em Linguística, 2015. 
      Referências Bibliográficas: 107-111f. 
1. Linguagem. 2. Aquisição. 3. Aspecto. 4. Tempo. 5. 
Português do Brasil. 6. Estudo Longitudinal. I. Novaes, 
Celso Vieira. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Programa de Pós-graduação em Linguística. III. Título.  

     
  

       



4 

 

AQUISIÇÃO DE ASPECTO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Thais da Silveira Neves Araujo 

Orientador: Prof. Doutor Celso Vieira Novaes 

 

 

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do título de Mestre em Linguística.  

 

 

Examinada por: 

 

 

_________________________________________________ 

Presidente, Prof. Doutor Celso Vieira Novaes 

 

_________________________________________________ 

Profª. Doutora Márcia Maria Damaso Vieira – UFRJ 

 

_________________________________________________ 

Profª. Doutora Maria Mercedes Riveiro Quintans Sebold – UFRJ  

 

_________________________________________________ 

Profa. Doutora Adriana Leitão Martins – UFRJ, Suplente 

 

_________________________________________________ 

Profª. Doutora Christina Abreu Gomes – UFRJ, Suplente 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Março de 2015



5 

 

Agradecimentos 

 

Antes de tudo, agradeço a Deus, que, com seu amor de Pai, permitiu que eu vivesse 

essa e tantas outras alegrias, das quais não me julgo merecedora. Obrigada por me ensinar 

com as adversidades e por criar todas as condições necessárias para que hoje eu estivesse tão 

feliz e realizada. Agradeço ainda por colocar pessoas maravilhosas na minha vida, como as 

que citarei neste agradecimento.  

Aos meus pais, gostaria de agradecer por terem sacrificado tanto da vida de vocês por 

mim e por cada gesto de amor, de apoio e de carinho que me fortaleceu. À minha tia Socorro, 

agradeço por ser a minha segunda mãe, por ser exemplo para a minha vida e por estar sempre 

ao meu lado. À minha irmã, Milena, agradeço por ser a melhor irmã do mundo, por toda a sua 

amizade, por seu apoio incondicional e pelas risadas e brincadeiras que me tiram da rotina e 

que restauram minhas forças. A todos vocês, obrigada por serem a base mais perfeita que 

alguém poderia ter nessa vida. Amo vocês de todo o meu coração.  

Aos meus sogros, Ivan e Cristina, obrigada por comprarem meus sonhos e por fazerem 

deles os sonhos de vocês também. Estando aqui ou do lado de Papai do Céu, vocês se 

tornaram inspirações para os meus dias.  

Agradeço também aos amigos Pedro Gabriel, Douglas, Luciana, Bel e a tantos outros 

que, mesmo não compartilhando as angústias da universidade comigo, sempre estão ao meu 

lado torcendo para o meu sucesso e trazendo leveza aos meus dias. Agradeço especialmente a 

dois amigos: à Samantha, por ser a minha melhor amiga, por ser tão incrível e por apoiar 

todas as minhas decisões, e ao Pedro Duque, por sua amizade e por seu companheirismo, que 

tiveram reflexo nesta dissertação. 

A universidade também me trouxe amigos que contribuíram muito para que esse 

momento se tornasse real. Aos amigos que conheci na graduação, especialmente à Carol e à 

Priscila, deixo o meu mais sincero agradecimento. Agradeço de modo ainda mais especial à 

minha grande companheira de UFRJ, Imara Cecília, que está ao meu lado desde o tempo do 

furto de quentinhas no Fundão e que está em todas as boas lembranças que tenho da UFRJ.  

Agradeço também às meninas que conheci na Iniciação Científica, especialmente à 

Adriana Leitão, à Adriana Lessa, à Thais Lopes e à Juju, por tantas discussões importantes 

para a minha formação. 



6 

 

Os tempos do mestrado chegaram e trouxeram presentes lindos também. Deixo o meu 

agradecimento mais do que especial às amigas afrancesadas do mestrado, que se tornaram 

amigas da minha vida: Gabrielle e Andreia. Vocês tornaram tudo mais leve e fácil. Obrigada 

pelos cafés, almoços e praias (que a gente sempre fura, mas “tá valendo”!).  

O mestrado não trouxe contribuições para a minha vida apenas dentro da UFRJ. Do 

lado de fora também ele trouxe contribuições que fizeram todas as angústias valerem à pena. 

Agradeço aos amigos mais queridos desse mundo, Bruno e Carla, por abrirem as portas da 

casa de vocês todos os meses para que eu pudesse realizar as gravações do Tonho. Obrigada 

por estarem sempre com aquela disposição para me ajudar em todas as situações. Obrigada 

por serem meus amigos, por serem meus companheiros de vida, de bloco, de pizza, de fotos e 

de jantares incríveis (até carne de humano vale!).  

Agradeço também à Carolina Parrini que, com sua doçura de sempre, trocou 

figurinhas preciosas comigo na graduação e no mestrado e, entre essas figurinhas, me 

apresentou a uma família linda: Vanessa, Bruno e Antônia. Ao casal, agradeço pela loucura de 

dizer “sim!” ao pedido de uma desconhecida desesperada para gravar sua filha por vários 

meses e por terem alterado sua rotina e sua vida para que eu pudesse me acomodar nelas. 

Vanessa, Bruno e Antônia obrigada pelo apoio e dedicação ao meu projeto e por terem se 

tornado parte da minha vida. Contem comigo para o que for necessário.  

Aos professores que passaram pela minha vida, deixo os meus mais sinceros 

agradecimentos. Da época da escola, agradeço à Vânia Moreira, por ter me inspirado a 

explorar o mundo das letras, e ao Osvaldo Parente, por ter suscitado em mim o gosto pelas 

ciências exatas. Da graduação, agradeço à Mercedes Sebold, por ser incentivo e inspiração 

para os meus sonhos desde a época da graduação e por ter permanecido, mesmo diante das 

adversidades, como um porto seguro na loucura que é a vida acadêmica. Do mestrado, 

agradeço à Márcia Damaso, por sua solicitude em todos os momentos e por ensinamentos que 

ficarão para sempre comigo. 

Devo agradecer de modo especial àquele professor que me orientou desde o início da 

graduação, lá na Iniciação Científica, até este momento. Obrigada, Celso Novaes, pelos 

ensinamentos, pela paciência, pelo apoio, pela compreensão diante dos momentos de 

dificuldade e pela fé depositada em mim. Sem um orientador como você, teria sido bem mais 

difícil. 



7 

 

Por fim, agradeço ao meu companheiro de vida, Alexandre, por ser o marido mais 

incrível desse mundo. Se eu pudesse agradecer de maneira justa pelo seu companheirismo, 

este agradecimento não ficaria adequado aos seus fins. Obrigada por ser o engenheiro que 

mais conhece Linguística nessa vida. Obrigada por ter adotado os meus sonhos desde o 

momento em que lhe contei sobre eles, lá em 2006. Obrigada também por estar presente em 

todas as etapas de elaboração do projeto de mestrado e de elaboração da dissertação, sempre 

querendo saber mais e tentando ajudar em tudo o que podia. Por fim, obrigada por comprar 

minhas loucuras e por acreditar em mim até quando eu não acreditava. Levarei a vida para 

agradecer a você por tudo o que fez e faz por mim.  

Ao CNPq, pela concessão da bolsa que tornou possível a realização desta pesquisa.  

 



8 

 

RESUMO 

AQUISIÇÃO DE ASPECTO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Thais da Silveira Neves Araujo 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística, Centro de Letras e Artes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 

como parte dos requisitos à obtenção do grau de Mestre em Linguística.  

Orientador: Celso Vieira Novaes 

 

Este estudo tem como objetivo investigar se os morfemas flexionais estão relacionados aos 

valores de Tempo ou Aspecto nas etapas iniciais de aquisição de linguagem. Em outras 
palavras, o objetivo deste trabalho é entender qual dentre essas duas categorias emerge 
primeiramente na gramática da criança. Com isso, pretende-se também contribuir com as 

discussões acerca da arquitetura da camada flexional no que diz respeito à posição dessas 
duas categorias na árvore sintática, sendo aquela que emerge primeiramente localizada mais 

próxima da camada lexical e aquela que emerge mais tardiamente localizada mais distante 
dessa camada. A hipótese adotada neste trabalho é a chamada Hipótese da Primazia do 
Aspecto, que defende que, nas etapas iniciais de aquisição, os morfemas flexionais utilizados 

pelas crianças veiculam valores aspectuais, mais especificamente, valores relacionados ao 
aspecto semântico. Para testar essa hipótese, foi desenvolvido um estudo longitudinal com 
duas crianças, de modo que fosse possível investigar o desenvolvimento linguístico dessas 

crianças no que diz respeito à emergência das categorias de Tempo e Aspecto. Os resultados 
obtidos sugerem que o aspecto semântico controla o uso dos morfemas flexionais em etapas 

iniciais de aquisição de linguagem. De acordo com esses resultados, seria possível afirmar que 
a categoria de Aspecto emerge antes da categoria de Tempo na gramática das crianças, o que 
sugere fortemente que o nódulo de Aspecto é dominado pelo nódulo de Tempo na árvore 

sintática. 

 

Palavras-chave: aquisição de linguagem; Tempo; Aspecto; emergência; estudo longitudinal.  

 

Rio de Janeiro 

Março de 2015 
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ABSTRACT 

ASPECT ACQUISITION IN BRASILIAN PORTUGUESE 

Thais da Silveira Neves Araujo 

 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística, Centro de Letras e Artes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 

como parte dos requisitos à obtenção do grau de Mestre em Linguística.  

Orientador: Celso Vieira Novaes 

 

The aim of this study is to investigate if the inflectional morphemes are related to Tense or 

Aspect values in the early stages of language acquisition. In other words, the aim of this study 
is to understand which category emerges firstly in the children’s grammar. Thereby, the goal 

is also to contribute to the discussions about the architecture of the inflectional layer with 
regard to the position of these categories in the syntactic tree, thus the one that emerges firstly 
is located closer to the lexical layer than the one that emerges later. The adopted hypothesis in 

this study is the so called Primacy of Aspect Hypothesis, which argues that, in the early stages 
of language acquisition, the inflectional morphemes used by children convey aspectual values, 

more specifically, semantic aspect values. In order to test this hypothesis, a longitudinal study 
with two children was developed, so that it was possible to investigate the linguist ic 
development of these children with regard to the emergence of the categories of Tense and 

Aspect. The obtained results suggest that the semantic aspect controls the use of inflectional 
morphemes in the early stages of language acquisition. According to these results, it would be 

possible to claim that the category of Aspect emerges before the Tense one in the children’s 
grammar, what strongly suggests that the Aspect node is dominated by Tense node in the 
syntactic tree. 

 

Keywords: language acquisition; Tense; Aspect; emergence; longitudinal study.  

 

 

 

Rio de Janeiro 

Março de 2015 
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Introdução 

 

O ser humano é único no que diz respeito à capacidade de linguagem. Os demais 

seres, ainda que possuam algum sistema de comunicação, não apresentam um sistema com o 

grau de complexidade que o nosso apresenta. A questão se torna ainda mais interessante 

quando se percebe a rapidez e a facilidade com as quais as crianças adquirem estruturas tão 

complexas desse sistema, sendo capazes de utilizá-las com a mesma proficiência de um adulto 

depois de um curto tempo de processo de aquisição. 

Uma série de ideias a respeito da aquisição de uma língua coexiste na atualidade. 

Algumas se baseiam em correntes linguísticas funcionalistas, que estudam a linguagem sem 

postular a existência de um núcleo interno à mente humana altamente especializado nesse 

fenômeno do comportamento, de modo que, para esse grupo de estudiosos, a linguagem é 

resultado de uma capacidade cognitiva geral. Outras se baseiam em uma abordagem formal, 

que defende que a linguagem deve ser estudada a partir da postulação da existência de uma 

faculdade mental específica para esse aspecto do comportamento humano. 

Este trabalho investiga a aquisição da linguagem a partir do segundo conjunto de 

pressupostos. Uma das correntes linguísticas que estuda a linguagem a partir desse ponto de 

vista é denominada Gramática Gerativa. Segundo essa gramática, a linguagem é o produto de 

uma faculdade específica da nossa mente/cérebro, a Faculdade da Linguagem (FL), composta 

inicialmente por um conjunto de princípios que seria capaz de gerar qualquer língua natural 

falada no mundo. Dessa forma, todas as línguas seriam originadas de um mesmo conjunto de 

princípios, de modo que se possa postular que elas sejam muito mais parecidas do que 

diferentes entre si. Esse conjunto de princípios faz parte da Gramática Universal, que 

corresponde ao estágio inicial da gramática mental de qualquer indivíduo, ou seja, 

corresponde à gramatical mental de um indivíduo que ainda não foi exposto aos dados de uma 

língua particular. A partir da interação dos princípios da Gramática Universal com dados de 

uma língua particular, essa gramática mental passa por uma série de estágios (o que 

caracteriza o processo de aquisição de uma língua) até chegar a um estágio estável, que 

caracterizaria o conhecimento que um adulto tem de sua própria língua.  
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Segundo essa abordagem, apenas a postulação da existência de uma faculdade comum 

a todos os seres humanos, e exclusiva dessa espécie, poderia explicar o fato de qualquer ser 

humano, em qualquer época e em qualquer sociedade adquirir um sistema tão complexo como 

a linguagem e o fato de sermos os únicos seres a possuir tal capacidade.  

A postulação de uma faculdade específica para a linguagem se relaciona a um dos 

pressupostos fundamentais da Gramática Gerativa, que é a proposta de modularidade da 

mente. De acordo com essa proposta, a mente humana é composta por módulos autônomos 

responsáveis por diferentes funções. Dentre esses módulos, haveria a FL, responsável pela 

linguagem. Cada componente da FL também é considerado modular neste estudo, de modo 

que, por exemplo, ao estudar uma categoria sintática, como a categoria de Aspecto, esta seja 

considerada uma categoria autônoma, com informações que se diferenciam daquelas 

abrigadas por outra categoria sintática, como Tempo. 

Diante desse quadro, este trabalho tem como objetivo investigar a aquisição da 

categoria sintática de Aspecto por parte de uma criança que esteja adquirindo o português do 

Brasil (PB) como primeira língua (L1). Para isso, a hipótese adotada é a chamada Hipótese da 

Primazia do Aspecto, defendida, entre outros, por Andersen (1989). Segundo essa hipótese, o 

aspecto semântico controla o uso das flexões verbais nas etapas iniciais da aquisição de uma 

língua. 

A investigação foi realizada longitudinalmente, de modo que o processo de aquisição 

pudesse ser, de fato, acompanhado. Por se tratar de um estudo que tem como objetivo 

entender a representação mental dessa categoria e não a sua produção/compreensão 

linguística, o estudo das gramáticas desviantes, ou seja, das gramáticas que se diferenciam da 

gramática de um adulto saudável pode ser bastante revelador.  

Esta dissertação se divide em seis partes. A primeira trata dos pressupostos básicos da 

Gramática Gerativa que são relevantes para o entendimento do objeto de estudo em questão. 

A segunda trata do estudo da sintaxe e da categoria de Aspecto. A terceira trata da 

metodologia. A quarta parte trata dos resultados obtidos e da análise dos dados. A sexta parte 

traz a discussão dos resultados apresentados. A última parte se destina às considerações finais 

deste estudo. 
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1 Aquisição de linguagem segundo a Gramática Gerativa 

 

Na atualidade, os estudos sobre aquisição de linguagem partem de dois diferentes 

pressupostos: o primeiro estabelece que o meio em que se vive é o fator mandatório para o 

processo de aquisição, de modo que o papel da mente estaria apenas em acionar uma série de 

conhecimentos de uma inteligência geral para que esse processo ocorra; o segundo estabelece 

que a mente humana é o fator mandatório nesse processo.  

A Gramática Gerativa, como se sabe, defende esse segundo pressuposto e entende que 

estudar a linguagem é estudar uma função mental. No entanto, tal abordagem não esteve 

sempre presente entre os estudos linguísticos. Com a inauguração da Linguística enquanto 

ciência autônoma por parte de Ferdinand Saussure, no início do século XX, a ideia que se 

tinha sobre a aquisição se identificava com o primeiro pressuposto, presente até a atualidade 

em outras correntes linguísticas. 

Este trabalho, como já foi mencionado, baseia-se nos estudos gerativistas sobre 

aquisição de L1. Para isso, este primeiro capítulo se dedica a tratar do surgimento dessa teoria 

(mostrando a transição dos estudos estruturalistas até os estudos gerativistas), dos seus 

pressupostos básicos e dos pressupostos necessários para que se entenda o processo de 

aquisição de uma língua dentro do seu escopo.  

O capítulo está dividido em seções. A primeira seção trata do modo como o 

estruturalismo empirista tratava a aquisição da linguagem e dos fatores que motivaram o 

surgimento de uma nova análise do fenômeno por parte de Noam Chomsky, além de tratar 

também do conceito de inatismo. A segunda trata do conceito de modularidade da mente e da 

Faculdade da Linguagem. A terceira trata de outros conceitos básicos da Gramática Gerativa e 

da evolução dos estudos de aquisição para a teoria.  
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1.1 Estruturalismo Empirista e Inatismo na Aquisição de L1  

 

No início do século XX, inaugurava-se a Linguística, ciência que buscava entender a 

linguagem, enquanto objeto de estudo autônomo. O marco para o início dos estudos 

linguísticos são os trabalhos de Ferdinand de Saussure, que influenciaram uma série de 

pesquisadores e inauguraram a escola linguística conhecida como Estruturalismo. Já nessa 

época, a questão de como “aprendemos a falar” estava presente entre as preocupações dos 

pesquisadores.  

Os estruturalistas associavam o desenvolvimento de um sistema linguístico ao produto 

final de uma série de experiências, dando a elas um grande peso no processo de aquisição de 

linguagem. Seus estudos influenciaram uma série de pesquisadores da linguagem e, no ano de 

1957, o lançamento do livro Verbal Behavior de Frederic Skinner deu ainda mais impulso à 

ideia de que o desenvolvimento da linguagem é um processo externo ao próprio homem.  

O nascimento da Gramática Gerativa é marcado pela contestação do linguista 

americano Noam Chomsky à explicação behaviorista dada por Skinner e seus seguidores ao 

modo como o processo de aquisição de linguagem se desenvolve. O objetivo desta seção é 

tratar, primeiramente, do modo como o estruturalismo entendia o processo de aquisição, de 

modo que fiquem mais claras as contestações da Gramática Gerativa, que refletem o modo 

como essa gramática entende o fenômeno da linguagem já na sua inauguração. Depois, é 

defendido o inatismo, pressuposto essencial para o desenvolvimento da Gramática Gerativa e 

principal argumento contrário à análise behaviorista. Para isso, considera-se a influência do 

pensamento socrástico sobre esse tópico.  

Esta seção se divide em outras duas subseções. A primeira trata da tradição empirista, 

representada aqui pela escola linguística estruturalista, como foi explicitado no parágrafo 

anterior. A outra trata do inatismo e da influência do pensamento racionalista para os estudos 

de linguagem para a Gramática Gerativa. 
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1.1.1 Tradição Empirista: Estruturalismo e Behaviorismo 

 

Ao estabelecer os campos de estudo da Linguística e, consequentemente, da escola 

linguística estruturalista, Saussure (2006) delimitou dois objetos de análise: langue e parole 

(língua e fala). Para ele, a primeira seria uma parte da linguagem de caráter psíquico, que 

comportaria a língua em sua essência, independentemente do homem. Já a segunda teria um 

caráter individual, que o linguista traduz nos aspectos relativos à fala e à fonação.  

Para Saussure (2006), a língua seria o objeto de estudo do linguista. A principal 

assunção do Estruturalismo sobre o seu objeto de estudo era o entendimento de que a língua 

constituía um sistema. Dessa forma, suas unidades organizavam-se e aproximavam-se de 

acordo com suas semelhanças e com suas propriedades de funcionamento. E o que determina 

o arranjo dos elementos nesse sistema são suas leis internas. A tarefa do linguista seria, então, 

entender como funciona esse sistema, vendo-o desde o ponto de vista de sua autonomia.  

Ainda segundo Saussure (2006), a língua teria um aspecto puramente social, e só 

"existe na coletividade sob a forma de sinais depositados em cada cérebro". Assim, todos os 

que vivem em uma sociedade conhecem profunda e inconscientemente sua língua, o que 

permite a comunicação entre as pessoas. A questão que surge, então, é como se adquire esse 

sistema. Segundo o pensamento sausseriano, "ouvindo os outros [é] que aprendemos a nossa 

língua materna; ela só se instala no nosso cérebro após inúmeras experiências.". 

(SAUSSURE, 2006). Dessa forma, a aquisição de linguagem seria resultado da experiência da 

criança, que nasceria sem qualquer conhecimento linguístico e, com as inúmeras experiências 

ouvindo os demais componentes da sociedade, aprenderia a sua língua.  

A escola estruturalista cresceu de modo considerável e, no decorrer dos anos, novas 

escolas baseadas em seus pressupostos foram criadas, embora houvesse diferenciação entre 

essas novas escolas e a corrente saussureana. Uma dessas escolas foi a norte-americana. De 

modo geral, essa nova escola tinha um modelo mais mecanicista no que diz respeito à análise 

linguística. Essa postura foi fortemente influenciada pela Psicologia Behaviorista de Skinner, 

sobretudo, por sua obra Verbal Behavior (1959). Para Skinner (1959), o comportamento 

humano é explicado por leis externas ao indivíduo e, desse modo, pode ser modificado pelo 

meio. Em outras palavras, comportamentos humanos poderiam ser modificados e novos 
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comportamentos poderiam ser estabelecidos em prol de um intercâmbio com o meio 

ambiente.  

Com base em tais pressupostos, os behavioristas estabeleceram leis aplicadas a 

diversos aspectos do comportamento humano e essas leis envolviam a tríade “estímulo – 

resposta – reforço”. Para eles, a linguagem era mais um comportamento, que denominaram 

comportamento verbal, e que seguia as leis estabelecidas para os demais aspectos do 

comportamento humano. Com esse quadro teórico, desenvolveram-se as hipóteses 

behavioristas sobre a aquisição, defendidas também pelos estruturalistas americanos.  

Assim, para os behavioristas, o processo de aquisição se daria da seguinte maneira: a 

criança nasce com a capacidade de pronunciar sons e, diante de determinado estímulo, ela 

daria como resposta a articulação de determinado som; a partir do momento em que aquele 

comportamento fosse reforçado, ela faria a associação entre som e objeto presente; isso se 

tornaria um hábito para a criança, e ela passaria a repetir aquele som; após um tempo, ela 

poderia associá-lo ao objeto correspondente mesmo que ele estivesse ausente. Em outras 

palavras, se, por exemplo, a criança estivesse com fome, e desse como resposta a esse 

estímulo a palavra "pão", estando o pão no mesmo ambiente que ela, a resposta seria 

reforçada através do oferecimento do pão à criança. A partir desse momento, ela entenderia 

que o que pronunciou se refere ao objeto "pão" e, com os reforços repetidos, passaria a se 

referir ao pão mesmo quando ele não estivesse presente. Como fica claro, para os 

behavioristas não havia nada de interno que regulasse o processo de aquisição de linguagem. 

Desse modo, tudo o que sabemos sobre nossa língua, até mesmo inconscientemente, seria 

devido à interação com o meio e a um processo mecânico norteado por imitação e ana logia 

com os dados externos.  

 Em uma resenha, denominada “Review of Skinner”, feita no ano de 1959, Chomsky 

faz duras críticas às ideias da Psicologia Behaviorista defendidas por Skinner e seus 

seguidores e reinaugura1 o inatismo, que se tornou um pressuposto teórico fundamental para o 

ramo da Linguística inaugurada: a Gramática Gerativa.  

Chomsky (1959) teceu críticas a respeito do tratamento behaviorista com relação à 

aquisição de linguagem. Uma delas está relacionada ao fato de que é notável que, em todo o 

                                                                 
1
 A próxima subseção tratará da tradição racionalista e do inatismo. Dessa forma, ficará mais clara a 

“reinauguração” que Chomsky faz desses conceitos com os estudos gerativistas. 
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momento, criamos sentenças inéditas, jamais ditas ou ouvidas antes. Essa questão ficou 

conhecida como “aspecto criativo da linguagem”, que torna a explicação behaviorista sobre 

aquisição insuficiente. Além disso, uma análise, como a dos behavioristas trata a linguagem 

como um simples sistema de nomenclatura de elementos externos ao homem e ignora que 

todas as línguas têm estruturas bastante complexas, que o falante consegue dominar sem que 

tenha consciência desses conhecimentos. Assim, tentar entender o processo de aquisição 

apenas levando em consideração os dados do meio, tal como propõe a abordagem 

behaviorista, não explica, por exemplo, por que um falante de PB nunca produziria uma frase 

como em (1).   

 

1. Elei disse que papaii voltou. 

 

Se apenas os dados do meio guiassem o processo de aquisição, uma sentença como 

essa poderia ser dita por qualquer falante nativo do PB. No entanto, desde muito cedo, as 

crianças já entendem, de modo inconsciente e sem terem sido ensinadas, que há uma restrição 

universal para esse tipo de correferência apresentada em (1).  

Com base em todos esses argumentos, surge uma questão: como, então, a criança pode 

aprender uma língua rapidamente diante de dados tão pobres e fragmentados, ou seja, dados 

que não revelam a complexidade e as relações existentes entre os elementos sentenciais? Essa 

questão, utilizada por Chomsky para defender a existência de uma faculdade inata responsável 

pela aquisição de linguagem, rompendo definitivamente com a tradição behaviorista, ficou 

conhecida como “Problema de Platão” e será apresentada na subseção a seguir, que tratará do 

inatismo. 

 

1.1.2 Tradição Racionalista: Inatismo na Gramática Gerativa 

 

A Gramática Gerativa tem buscado, ao longo dos anos, entender quais são os 

mecanismos que regem a capacidade exclusivamente humana de linguagem. Embora o 
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domínio de uma língua possa parecer algo simples, uma análise mais minuciosa pode revelar 

o contrário. A cada vez que construímos sentenças, lidamos com uma série de conhecimentos 

que sequer temos noção que possuíamos. Dessa forma, o que se chama no senso comum de 

“aprender uma língua” não consistiria, de fato, em um processo de aprendizagem, uma vez 

que o conhecimento que temos de uma língua não se dá através de um processo sistemático de 

ensino, mas de um processo natural, inconsciente e independente de qualquer instrução, como 

o andar. 

Diante disso e da explicação fornecida pelo estruturalismo para o processo de 

aquisição de linguagem, Chomsky (1957) rejeita o tratamento fornecido até então pela 

Linguística para o fenômeno em questão e defende a ideia de que a linguagem é uma 

capacidade inata. Entende-se por inato "'o que não é aprendido' ou, melhor, 'que se demonstra 

que não pode ser aprendido'" (ROSA, 2010). Assim, a proposta de Chomsky rompe 

definitivamente com a tradição behaviorista e empirista, defendendo, dessa forma, uma 

análise racionalista para o fenômeno da linguagem. Assumir que a linguagem é uma 

capacidade inata é assumir que algo (um núcleo) interno à mente humana guia o processo de 

aquisição com leis universais. Somente essa abordagem pode explicar a rapidez e a facilidade 

com a qual as crianças adquirem um sistema linguístico altamente complexo, mesmo em 

meios a dados degenerados e à pobreza dos dados.  

Embora essa ideia seja relativamente recente na abordagem da aquisição de 

linguagem, a abordagem racionalista sobre o conhecimento já existia na idade antiga. Sócrates 

e Platão perceberam que muito do que os seres humanos sabem não passa por um processo de 

ensino. Em Mênon, Platão retrata como Sócrates demonstra a um de seus discípulos que a 

origem do conhecimento pode não estar relacionada somente a um processo de interação com 

o meio, mas que há conhecimentos que já temos sem que sequer saibamos. Dessa forma, os 

filósofos já atentavam para o fato de que temos conhecimentos inconscientes sobre 

determinados aspectos do comportamento.  

No texto Mênon, Platão narra um diálogo de Sócrates com Mênon, um homem de 

família nobre da cidade de Farsalo. No início do diálogo, ambos buscam uma definição para a 

virtude e para a pergunta de Mênon: "a virtude é coisa que se ensina?". Sócrates, então, 

questiona o que seria, de fato, a própria virtude. Após muitas possíveis respostas e muitas 

discussões acerca de cada uma delas, nenhuma resposta parece ser satisfatória. 
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Mênon, então, pergunta a Sócrates como buscar a resposta sobre algo que não se 

conhece. A partir daí, o diálogo passa a discorrer especificamente sobre a aquisição do 

conhecimento. Sócrates e Platão defendiam a crença pitagórica da imortalidade da alma, 

segundo a qual, após a morte do corpo, a alma migrava para um novo corpo, em um processo 

de reencarnação que tinha um objetivo punitivo a respeito dos erros cometidos em vida. Dessa 

forma, uma mesma alma poderia ter passado por diversas experiências em diversos corpos 

pelos quais teria passado, de modo que os conhecimentos adquiridos em cada uma de suas 

vidas ficassem gravados em sua alma, podendo ser revelados em um processo de 

"rememoração".  

Com o objetivo de comprovar seu ponto de vista, Sócrates chama um dos escravos de 

Mênon e começa a lhe fazer uma série de perguntas sobre Geometria. As perguntas de 

Sócrates tinham o objetivo de fazer o escravo rememorar seus conhecimentos sobre o assunto  

de modo gradual. Tal como esperava o filósofo, o escravo, sem instrução alguma, responde 

muito bem as suas perguntas, de modo que Mênon e Sócrates concluem que, de fato, há 

conhecimentos que nascem com os homens, graças às experiências gravadas em sua alma. 

Ao assumir tal postura, Platão demonstra a essência das ide ias inatistas. É evidente 

que os termos pelos quais os filósofos entendiam essa questão na antiguidade são bastante 

distintos daqueles que fazem parte do inventário das ciências modernas. Ainda assim, a ideia 

de que o que sabemos não provém unicamente da experiência, e que esta tem por vezes o 

papel de "gatilho" para que determinado conhecimento interno venha à tona pode ser uma 

definição bastante relevante do inatismo, tal como o entendemos hoje.  

Como foi explicitado no início desta seção, a crítica fundamental de Chomsky (1957) 

a Skinner se baseia no argumento inatista. Para Chomsky (1957), a linguagem é um 

conhecimento exclusivo do ser humano e todos já nascemos com essa capacidade (salvo casos 

de patologia). Apenas com esse pressuposto seria possível entender que todos os seres 

humanos, independentemente da cultura e de outros fatores, conseguem adquirir linguagem 

em uma determinada idade. Além disso, segundo ele, apenas essa proposta pode explicar a 

rapidez com a qual as crianças adquirem determinada língua, que é um conhecimento 

extremamente complexo e rico, diante de dados tão pobres e fragmentados, o que não é 

devidamente explicado pela abordagem anterior. Com o objetivo de retomar as ideias 
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socrásticas, Chomsky nomeia essa última reflexão como "Problema da Pobreza de Estímulo" 

ou "Problema de Platão". 

A próxima seção trata da modularidade da mente e da proposta de uma faculdade 

mental exclusiva para a linguagem. 

 

1.2 Modularidade da mente e Faculdade da Linguagem  

 

Como já foi explicitado na subseção anterior, este trabalho parte do pressuposto de que 

existe um núcleo inato à mente humana, especializado na aquisição de linguagem, que é fator 

mandatório para tal processo de aquisição. Os defensores das teorias que partem desse 

fundamento, como é o caso dos estudiosos da Gramática Gerativa, acreditam que a mente 

seria composta por módulos autônomos, que são responsáveis por uma série de 

comportamentos e tarefas com os quais o ser humano lida. Dentre esses módulos, haveria 

também um relativo à linguagem.  

Essa ideia resume um dos pressupostos fundamentais da Gramática Gerativa, essencial 

para este trabalho, que é a proposta da modularidade da mente. Essa proposta tenta entender o 

funcionamento da mente humana, levando em consideração o fato de que as funções mentais 

são diversas e muito diferentes entre si. Para isso, como foi explicitado no parágrafo anterior, 

parte-se da ideia de que a mente é composta por uma série de módulos ou faculdades, sendo 

cada um deles responsável por determinada função mental. Dessa forma, um módulo seria 

dotado de informações e características que o especializariam em uma função, enquanto outro 

módulo teria outras informações e características que o especializariam em outra função.  

Teóricos, como Jerry Fodor (1983), defenderam essa proposta, destacando que estudar 

os módulos que compõem a mente humana, pressupõe entender quais seriam esses módulos, 

seu funcionamento e funções; e entender como esses módulos interagem. Para ele, cada 

módulo trabalharia com um número limitado de informações, já que estaria lidando apenas 

com uma função mental e não com diversas. Essas informações seriam estudadas segundo um 

enfoque computacional (derivado das ciências da computação), de modo que o resultado final 
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de uma computação geraria representações. Os demais módulos só teriam acesso às 

representações geradas por determinado módulo.  

Embora haja troca de informações entre os módulos, como já foi ressaltado, o 

pressuposto fundamental dessa abordagem é a autonomia e especificidade dos módulos. 

Assim, todo o processamento relativo a determinado aspecto do comportamento é feito por 

apenas um módulo. Dessa forma, postular a modularidade da mente é contrapor-se à ideia de 

que a mente trabalha todas as suas funções a partir de um conhecimento cognitivo geral, ou 

seja, é contrapor-se à ideia de que a mente humana, como um todo, poderia ser responsável 

por determinada função.  

Para explicar a questão do desenvolvimento das diversas faculdades mentais, Fodor 

(1983) retoma a analogia de Chomsky, que ilustra a ideia da modularidade da mente traçando 

um paralelo com o modo como o corpo humano funciona. Embora não haja limites bem 

delimitados para os estudiosos sobre onde começa e onde termina determinada função mental 

dentro do cérebro, como acontece com os órgãos do corpo humano, o funcionamento destes 

pode ser comparado aos módulos mentais. Assim, cada um desses órgãos tem informações 

guiadas por um programa genético, ou seja, esses órgãos não “aprendem” suas funções, pois 

essa informação já está prevista no nosso programa genético.  

Chomsky buscou, em seus trabalhos, defender a ideia de que uma das faculdades que 

compõe a mente humana seria a chamada Faculdade da Linguagem (FL). Essa faculdade seria 

composta de características que definiriam todas as línguas do mundo e, por isso, a criança em 

fase inicial de aquisição já conheceria restrições universais, ou seja, sentenças que jamais 

poderiam ser produzidas em qualquer língua. Retomando a analogia com o corpo humano, da 

mesma forma que os órgãos responsáveis pela mudança de corpo na puberdade sabem quando 

essas mudanças devem ser encadeadas, a criança, já nas etapas mais iniciais do processo de 

aquisição de linguagem, sabe inconscientemente a existência de enunciados que jamais 

poderiam ser ditos em qualquer língua, como a sentença em (1).  

O conjunto de características definidoras de todas as línguas do mundo constituiria a 

chamada Gramática Universal (GU). A GU, após ser exposta aos dados de dada língua 

particular, se converteria em uma gramática particular. Dessa forma, cada falante teria suas 

próprias intuições sobre a gramaticalidade de sentenças em sua língua, e esse conhecimento 
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caracterizaria a sua gramática internalizada. Ao conhecimento internalizado que um falante 

tem de sua própria língua, Chomsky (1981) chamou de competência. Ao produto da interação 

da competência com outros módulos mentais, Chomsky (1981) chamou de desempenho.  

A autora Susan Curtiss também defendeu o pressuposto da modularidade da mente e, 

em um artigo publicado em 1981, apresentou evidências em favor da autonomia dos módulos 

que compõem a mente humana. O objetivo de Curtiss (1981) era provar a existência de uma 

dissociação entre o sistema cognitivo linguístico e os demais sistemas cognitivos, o que seria 

uma evidência em favor da autonomia dos módulos mentais. Para isso, Curtiss (1981) 

analisou o desenvolvimento linguístico de três crianças adquirindo uma língua e verificou se 

os dados dessas crianças corroboravam a explicação de um mecanismo de aprendizagem geral 

ou de uma faculdade mental específica para o problema da aquisição de linguagem.  

A primeira criança investigada no trabalho de Curtiss (1981) apresentava déficit na 

produção linguística e tinha o desenvolvimento dos conceitos preservado. As demais 

apresentavam déficit no desenvolvimento dos conceitos e tinham a produção linguística 

preservada. Para testar a capacidade linguística, considerou-se na pesquisa o desenvolvimento 

morfológico e sintático da criança e, para testar os conceitos, considerou-se sua habilidade 

lexical e semântica.  

O caso da primeira criança analisada é amplamente conhecido na literatura 

especializada. Genie nasceu em 1957 e foi mantida em total privação de contato social dos 

vinte meses até os treze anos de idade. A criança não teve contato linguístico durante todo 

esse período. Isso porque sua família não falava com ela e porque a menina não podia ouvir a 

conversa de pessoas dentro da casa. Além disso, não havia outros meios de Genie ter contato 

linguístico, uma vez que não havia televisão ou rádio na casa na qual ela era mantida presa. 

Ao ser descoberta, Genie não falava ou compreendia qualquer língua. Segundo Curtiss 

(1981), seu desenvolvimento linguístico se diferenciou do desenvolvimento linguístico de 

crianças normais em dois sentidos: a rápida aquisição de vocabulário e a ausência de 

aquisição sintática e morfológica.  

Curtiss (1981) afirma que a aquisição do vocabulário de Genie foi rápida e extensiva. 

A natureza do vocabulário adquirido também difere do vocabulário adquirido por crianças em 

fase de aquisição, uma vez que ele incluía cores, números, hipônimos, hiperônimos, além de 
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termos relativos a tamanho e forma. Depois de começar a combinar palavras, Genie começou 

também a utilizar expressões de posse, de detalhes visuais e de estado emocional. Cabe 

ressaltar também o uso de palavras com valor temporal, causal, condicional e o fato de ela 

compreender bem as questões que lhe eram propostas. Por outro lado, Genie não apresentou 

aquisição sintática e morfológica, com pouco uso de conjunções como “but” e “if”, problemas 

no uso de auxiliares e modais, além de problemas com movimento de constituintes2. 

A segunda criança analisada, chamada Antony, tinha um grande déficit cognitivo. 

Durante o período do estudo, em que Antony tinha entre seis anos e cinco meses  e sete anos e 

dois meses, sua idade mental era de aproximadamente um ano. Diferentemente de Genie, 

Antony apresentava problemas quanto a aspectos semânticos. Dessa forma, não respondia de 

maneira adequada aos comandos propostos pelos pesquisadores e confundia uma série de 

conceitos. Por outro lado, e também contrastando com o desempenho de Genie, Antony não 

teve problemas na aquisição de mecanismos morfológicos e sintáticos. Apesar de produzir 

sentenças ruins do ponto de vista semântico, tais sentenças eram bem formadas do ponto de 

vista morfológico e sintático, com domínio, por exemplo, do movimento de constituintes. 

A terceira criança analisada por Curtiss (1981) foi Marta. Assim como Antony e 

diferentemente de Genie, Marta tinha grande déficit cognitivo e apresentava problemas no que 

diz respeito aos aspectos semânticos de seus enunciados, muitas vezes considerados confusos 

e com problemas relativos ao sentido. Também da mesma forma que Antony e diferentemente 

de Genie, Marta não tinha problemas na estruturação das suas sentenças do ponto de vista 

sintático e morfológico, de modo que, segundo Curtiss (1981) a fala de Marta era fluente e 

rica se analisada sob esse aspecto.  

Os três casos analisados demonstram que há uma dissociação entre habilidades 

sintáticas/morfológicas, de um lado, e conceituais/semânticas, de outro. Genie, tendo 

comprometimento na produção linguística e preservação do desempenho cognitivo, 

apresentou problemas relativos aos aspectos morfológicos e sintáticos da produção verbal e 

não apresentou problemas relativos aos aspectos semânticos da produção verbal. Antony e 

Marta, por outro lado, tendo preservação da produção linguística e comprometimento no 

                                                                 
2
 O termo “constituinte” será definido na seção 2.2. Considera-se que um constituinte foi movido quando ele é 

produzido em posição diferente daquela em que foi gerado. Na frase “O que João fez?”, por exemplo, o  

constituinte “o que” foi gerado como argumento interno do verbo “fazer” , como em “João fez o quê?”, mas foi 

movido para gerar a sentença “O que João fez?”.  
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desempenho cognitivo, não apresentaram problemas relativos aos aspectos morfológicos e 

sintáticos da produção verbal, mas apresentaram problemas relativos aos aspectos semânticos 

da produção verbal. Dessa forma, o estudo de Curtiss (1981) apresenta evidências em favor da 

autonomia dos módulos que compõem a mente humana, uma vez que demonstra ha ver 

independência entre dois desses sistemas, a saber, o sistema linguístico (FL) e o sistema 

conceptual. 

Todos os estudos apresentados nesta seção colaboraram com o pressuposto da 

modularidade da mente. Dessa forma, o desenvolvimento da capacidade cognitiva linguística 

se diferencia do desenvolvimento das demais capacidades cognitivas, de modo que se pode 

corroborar a proposta de uma faculdade mental exclusivamente linguística, responsável pela 

aquisição de linguagem, como propõe a Gramática Gerativa. 

A próxima seção trata dos pressupostos básicos sobre aquisição de L1 dentro dos 

estudos gerativistas. Será explorada a forma como esse fenômeno tem sido entendido ao 

longo dos anos de existência da teoria.  

 

1.3 Pressupostos básicos sobre aquisição de L1 

 

Nas seções anteriores, tratei da ideia defendida pela Gramática Gerativa de que a 

linguagem é uma capacidade inata, exclusivamente humana, e que existe devido a uma 

faculdade mental responsável por tal função, a FL. Esta seção explora mais o modo como essa 

teoria entende o funcionamento dessa faculdade durante o processo de aquisição.  

De modo geral, a teoria entende o processo de aquisição da seguinte forma: existe uma 

série de capacidades envolvidas no uso e na compreensão da linguagem e a FL é responsável 

por tais capacidades; o estado inicial (S0) da FL é a GU; em outras palavras, a GU 

corresponderia à FL antes de haver a sua exposição a dados do ambiente; na GU estariam 

previstas todas as possibilidades de variações que gerariam todas as línguas humanas e, uma 

vez que a criança seja exposta a uma língua específica, a gramática dessa língua se 

desenvolveria, passando por uma série de estágios (S1, S2, S3...Sn) até chegar ao estágio 
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estável (Ss), que equivaleria ao conhecimento que um adulto saudável tem de uma língua 

particular, como o português ou o espanhol.  

Chomsky (1981) já havia estabelecido que o conhecimento linguístico é algo comum a 

todos os falantes de determinada língua natural. No entanto, é notável que alguns deles 

tenham mais facilidade no uso da língua do que outros. O autor prevê, então, que a habilidade 

de uso da língua é algo variável, enquanto o seu conhecimento não se altera. Desse modo, ele 

estabelece que existam dois campos de estudo linguístico: um deles corresponderia ao estudo 

da competência, ou seja, do conhecimento que determinado falante tem da sua língua, sem 

interferência de fatores externos à FL; e o outro corresponderia ao estudo do desempenho, ou 

seja, da interação entre a competência e os demais módulos cognitivos, que teria como  

produto a língua em uso. 

Os estudos gerativistas focam no estudo da competência linguística e buscam através 

dela entender o modo como a língua está representada na nossa mente/cérebro. Embora os 

estudos do desempenho tenham sua relevância nas mais diversas áreas de conhecimento, esse 

estudo não é relevante para os objetivos traçados pelos gerativistas, uma vez que para 

entender a FL, os gerativistas tentam abstrair todos os fatores que interfeririam na produção 

linguística, tentando, dessa forma, entender apenas como funciona esse componente. Em 

outras palavras, o objetivo do linguista, de acordo com a abordagem gerativista, seria entender 

como funciona, especificamente, a FL. Isso está na base das questões propostas por Chomsky 

(1988) como norteadoras dos estudos da linguagem. Basicamente, as questões propostas pelo 

autor são as seguintes: (i) qual seria o conteúdo do sistema de conhecimentos linguísticos do 

falante de uma língua particular (ii) como esse sistema se desenvolveria na mente do falante 

(iii) como ocorre a sua aquisição (iv) e quais seriam os mecanismos físicos do cérebro que 

suportariam esse sistema.  

 Ao longo dos anos, a Gramática Gerativa sofreu uma série de transformações e em 

cada um dos momentos da teoria, a aquisição de linguagem foi entendida de modo distinto.  

Na primeira fase da teoria, a língua era analisada através de regras transformacionais 

aplicadas a estruturas de determinada língua particular. Nessa fase, segundo Raposo (1992) o 

foco da teoria era muito mais descritivo do que explicativo, de modo que, conforme novos 

dados eram analisados, para cada língua particular, aumentavam os mecanismos descritivos e 
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não se tinha a preocupação em analisar a quantidade de gramáticas que esse modelo permitiria 

gerar e em buscar universais linguísticos. Diante disso, para esse modelo, a criança teria que 

testar hipóteses com base nos dados linguísticos com os quais tinha contato e eliminar as 

regras que se mostrassem ineficazes. Sem universais que regessem a criança e sem restrições 

que limitassem suas possibilidades, o papel da criança parecia ser bastante grande, o que não 

seria compatível com a rapidez com a qual ela adquire determinado sistema linguístico. Esse 

foi um dos fatores que levou ao abandono desse modelo.  

Os dois modelos seguintes foram denominados Teoria Padrão e Teoria Padrão 

Estendida. A preocupação central desses modelos foi o aumento da capacidade explicativa, 

principalmente no caso da Teoria Padrão Estendida. Dessa forma, a partir das regras 

construídas no primeiro modelo da Gramática Gerativa, a Teoria Padrão iniciou a busca por 

universais. Essa busca ganhou impulso com a Teoria Padrão Estendida, que desenvolveu a 

ideia de regras e princípios, que propõe uma gramática com um número específico de 

componentes autônomos (baseado na própria modularidade) com um número de regras mais 

restrito. Diante disso, para esse último modelo, a criança continuaria com o papel de testar 

hipóteses sobre sua língua com base nos dados. No entanto, o número de hipóteses testadas é 

muito menor do que se concebia no primeiro modelo da Gramática Gerativa, uma vez que se 

pressupõe a existência de universais que regem o processo de aquisição, tornando-o mais 

simples. 

O modelo de Princípios e Parâmetros (CHOMSKY, 1981; 1986) foi o sucessor desses 

últimos modelos e herdou deles a ideia de que a organização da gramática deveria ser feita 

considerando os seus componentes como módulos autônomos. Para esse modelo, há dois tipos 

de princípios: aqueles que não se alteram de língua para língua e aqueles que aprese ntam 

variação de língua para língua e são denominados parâmetros. Os parâmetros têm, no entanto, 

sua possibilidade de variação delimitada a valores binários (+ ou -), que são fixados durante o 

processo de aquisição.  

Vale analisar a sentença em (1) para entender melhor a noção de princípio. De acordo 

com o modelo de princípios e parâmetros, as referências, realizadas por anáforas, pronomes e 

expressões referencias, são reguladas pelos princípios A, B e C da Teoria da Ligação, 

respectivamente. A frase considerada seria regida pelo princípio C, que diz que “Uma 

expressão referencial deve ser livre.”. Como na sentença em questão a expressão referencial 
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“papai” está coindexada com o pronome “ele”, ou seja, não está livre, há uma violação do 

princípio C, o que gera frases agramaticais em todas as línguas, ou seja, frases que não seriam 

ditas em qualquer língua. 

Já os parâmetros, como mencionado anteriormente, têm valores binários. Assim, se o 

Princípio da Projeção Estendida (EPP) determina que a posição sintática de sujeito sempre 

deve ser projetada em todas as línguas, a realização ou não desse sujeito é regulada pelo 

Parâmetro do Sujeito Nulo. Dessa forma, por tratar-se de um parâmetro, suas possibilidades 

de variação são binárias (+ ou -), ou seja, as línguas podem permitir o sujeito nulo (+) ou não 

permitir (-). Línguas como o espanhol permitem o sujeito nulo, como se pode ver na frase “__ 

Sigue lloviendo”. Já o inglês não permite essa possibilidade e o equivalente à frase 

mencionada em espanhol nessa língua incorpora um expletivo que deve ocupar a posição de 

sujeito para que a frase seja gramatical: It is still raining. 

De acordo com esse modelo (CHOMSKY, 1981), o papel da criança durante o 

processo de aquisição seria de adquirir o léxico de sua língua e fixar os seus parâmetros, uma 

vez que os princípios já estariam definidos e seriam invariáveis. Para fixar tais parâmetros ela 

se basearia nos dados linguísticos do meio. No caso do Parâmetro do Sujeito Nulo, por 

exemplo, com base nos dados do meio a criança fixa o parâmetro para [+] ou [-].  

Para que fique clara a questão sobre os dados linguísticos e o modo como o parâmetro 

é fixado, será necessário explicar a questão da ausência de evidência negativa. Segundo a 

Gramática Gerativa, ao adquirir uma língua, a criança leva em consideração somente a 

informação positiva, ou seja, as sentenças gramaticais de sua língua, que ela escuta no 

ambiente em que vive. Por outro lado, as informações negativas, ou seja, as informações 

sobre sentenças inaceitáveis na sua língua não desempenham qualquer papel no 

desenvolvimento linguístico da criança. Assim, quando uma criança é corrigida porque, por 

exemplo, utilizou a forma “fazi”, como processo de regularização de uma forma verbal 

irregular, ela pode voltar a utilizar essa forma, mostrando que não levou em consideração a 

informação negativa. 

Ao iniciar o processo de aquisição, há duas possibilidades para a fixação dos 

parâmetros. A primeira admite que eles poderiam estar em uma posição neutra e, com os 

dados, a criança mudaria tal posição para um valor [+] ou [-]. A segunda admite a ideia de que 
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existe um valor default determinado (+ ou -) na GU para todos os parâmetros a partir dos 

quais todas as crianças partem na aquisição de linguagem. Para essa segunda possibilidade, 

restaria ainda saber qual seria esse valor default. 

A Gramática Gerativa admite a segunda possibilidade. Dessa forma, se diante dos 

dados do meio a criança percebesse que, para determinado parâmetro, eles estão de acordo 

com o valor default, ela simplesmente manteria esse valor. Caso contrário, teria que mudar 

esse valor inicial. Se considerarmos o Parâmetro do Sujeito Nulo, por exemplo, e, a partir de 

sua análise defendermos que o valor default para todos os parâmetros da GU é [+], outra 

questão surge. Se as crianças partem da ideia de que as línguas podem permitir sujeito nulo, 

apenas através de evidência negativa seria possível que ela alterasse esse valor para [-]. Isso 

porque o valor [+] inclui sentenças com preenchimento de sujeito e sem preenchimento do 

sujeito. Uma vez que o sujeito nulo não seja permitido em determinada língua, haverá nela 

sentenças com preenchimento de sujeito, também de acordo com as características do valor 

[+]. Apenas a informação de que o sujeito nulo não é permitido naquela língua tornaria a 

mudança de valor possível. Se considerarmos, por outro lado, que o valor default é [-], a 

simples ocorrência de uma sentença com sujeito nulo seria o suficiente para a criança mudar 

esse valor para [+]. A segunda opção, então, foi adotada por Chomsky (1986) como 

explicação para a fixação dos parâmetros no processo de aquisição.  

Esse modelo, claramente, se mostrou mais eficaz do que os anteriores para explicar a 

aquisição de linguagem, uma vez que tornou mais simples o processo pelo qual a criança 

passa, fornecendo, dessa forma, uma explicação mais plausível para a rapidez com a qual 

ocorre a aquisição. 

Chomsky (1995) inaugura o modelo que até os dias atuais é defendido nos estudos da 

Gramática Gerativa: o Programa Minimalista (PM). Esse modelo reafirma o que já havia sido 

defendido no modelo de princípios e parâmetros, de modo a considerar que “uma língua não é 

um sistema de regras, mas sim um conjunto de especificações para parâmetros num sistema 

invariante de princípios da Gramática Universal.” (CHOMSKY, 1995). Ao retirar da língua os 

sistemas de regras, o autor rompe definitivamente com a tradição da teoria anterior ao modelo 

de princípios e parâmetros, reafirmando a importância desse último modelo.  
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No que diz respeito à arquitetura da linguagem, ou seja, aos elementos que compõem a 

FL, o PM defende a existência de um léxico e de um sistema computacional (sintaxe). O 

primeiro seria responsável pela manipulação, não só de itens lexicais, mas também de itens 

funcionais que serão enviados para a sintaxe. A ideia é que cada um desses itens forneça 

informações sobre sua configuração ao sistema computacional, ou seja, que haja leitura dos 

traços de cada uma dessas categorias no sistema computacional. Ao chegar à sintaxe, os itens 

fornecidos pelo léxico passam por uma série de operações (merge e move, por exemplo) e o 

produto final dessa computação são representações de forma fonética (PF) e de forma lógica 

(LF). Vale ressaltar que, para o PM, o sistema computacional é o mesmo em todas as línguas; 

o que muda é a informação fornecida pelos traços para esse sistema nas diferentes línguas. 

Dessa forma, o papel da criança durante o processo de aquisição seria apenas especificar os 

traços das categorias armazenadas no seu léxico.  

Alguns pressupostos do PM serão bastante relevantes para que sejam entendidas 

questões desenvolvidas neste trabalho. Duas delas dizem respeito à arquitetura da linguagem e 

ao modo como a FL interage com outros módulos da mente. Segundo esse modelo, as 

representações de forma fonética e de forma lógica geradas pelo sistema computacional 

devem ser legíveis pelos chamados sistemas de desempenho, que são módulos da mente com 

os quais a FL interage. Esses sistemas recebem o nome de sistema articulatório-perceptual e 

de sistema conceptual- intencional, respectivamente. Assim, segundo Chomsky (1995), no 

sistema computacional, um conjunto de escolhas lexicais é associado ao par (, ), sendo o 

primeiro referente à interface fonológica, que envia as representações de som para o sistema 

articulatório-perceptual, e o segundo referente à interface semântica, que envia as 

representações de significado para o sistema conceptual- intencional. O spell-out, então, 

entregaria as representações para cada uma dessas interfaces, que não teriam acesso ao léxico. 

Esse pressuposto de que as representações geradas pelo sistema computacional e 

entregues no spell-out às interfaces devem ser legíveis para os sistemas de desempenho diz 

respeito às chamadas condições de legibilidade (CHOMSKY, 1995; 1998). Esse pressuposto 

entende que a FL deve ser um sistema capaz de atender às necessidades dos sistemas de 

desempenho. Outras questões importantes para o programa, e também relacionadas às 

condições de legibilidade, são os conceitos de simplicidade e economia dos processos e das 

derivações. A ideia geral é de que as representações devem ser legíveis para os sistemas de 
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desempenho, de modo que tudo que é supérfluo e pode causar problemas de legibilidade deve 

ser eliminado dos processos e das derivações. Assim, parece ser um princípio da FL o “menor 

esforço”. 

Outra noção bastante importante para o PM é a Interpretação Plena, que garante que as 

representações geradas pela FL sejam interpretadas por esses sistemas de desempenho. Esse 

conceito está intimamente relacionado às condições de legibilidade, à economia e à 

simplicidade das derivações. Tendo em vista essa noção, o PM estabelece que apenas 

categorias funcionais conceptualmente motivadas projetem nódulos na árvore sintática 3. Em 

outras palavras, se há um princípio de interpretação que afirma que as representações devem 

ser legíveis para os sistemas de desempenho, e sabe-se que esses sistemas dão conta dos 

mecanismos articulatório-perceptuais e conceptuais (sendo os últimos iguais em todas as 

línguas), apenas uma categoria legível para os dois sistemas deve estar presente na árvore 

sintática.  

Este trabalho terá como base os pressupostos do PM para entender a aquisição da 

categoria sintática de Aspecto. Em outras palavras, este trabalho tem como objetivo entender 

se, ao utilizar determinado morfema flexional durante as etapas iniciais do processo de 

aquisição, a criança está associando esses morfemas aos traços de Tempo, Aspecto Semântico 

ou Aspecto Gramatical. O processo de aquisição pode revelar muito sobre a força dos traços 

de cada uma dessas categorias e sobre a posição dessas categorias na árvore sintática. Tudo 

isso, em última instância, pode ser muito revelador sobre o modo como a linguagem está 

organizada na nossa mente/cérebro.  

O próximo capítulo explica o que é a categoria de Aspecto e trata de algumas questões 

relativas a essa categoria importantes para os objetivos deste estudo. Ele explica também 

questões essenciais sobre o modo como os estudos gerativistas entendem a sintaxe. Esse 

capítulo é dividido da seguinte forma: a primeira seção trata especificamente da categoria de 

Aspecto e é subdividida em outras duas subseções, que tratam, respectivamente, do aspecto 

gramatical e do aspecto semântico; a segunda seção trata de como a Gramática Gerativa 

entende a sintaxe e da proposta da existência de um nódulo de Aspecto na árvore sintática; a 

terceira trata das hipóteses que tentam explicar a aquisição de ca tegorias funcionais e é 

                                                                 
3
 O conceito de árvore sintática será apresentado na seção 2.2.  



35 

 

dividida em duas subseções, cada uma tratando de uma dessas hipóteses; a última seção trata 

da Hipótese da Primazia do Aspecto, essencial para o entendimento deste trabalho.  
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2 Aquisição de Aspecto 

 

Como foi explicitado na seção anterior, a Gramática Gerativa tem como objetivo 

estudar a linguagem sob um ponto de vista mentalista. Essa abordagem fez com que, ao longo 

dos anos, a teoria avançasse no sentido de entender como a linguagem se estrutura na nossa 

mente/cérebro. Diante disso, este capítulo se divide em quatro partes. A primeira delas tem 

por objetivo definir a categoria de Aspecto. A segunda trata das questões básicas que 

envolvem o modo como a sintaxe é entendida na Gramática Gerativa e sobre os caminhos que 

levaram os estudiosos dessa teoria a postular a existência de um nódulo de aspecto na árvore 

sintática. A terceira parte tem por objetivo tratar das hipóteses que tentam explicar a aquisição 

das categorias funcionais. Por último, a quarta parte tem por objetivo tratar da Hipótese da 

Primazia do Aspecto.  

 

2.1 Aspecto 

 

Em seu livro Tense, Comrie (1985) trata da categoria sintática de Tempo. Seu foco 

nesse trabalho é tratar do Tempo enquanto categoria linguística, ou seja, da expressão 

linguística do conceito de Tempo. Dessa forma, se conceptualizamos o Tempo através das 

noções de presente, passado e futuro, a expressão linguística de Tempo nas mais diferentes 

línguas representaria tais noções.  

Para o autor, o Tempo é uma categoria dêitica, uma vez que relaciona determinado  

evento a um ponto de referência, que pode ser, por exemplo, o momento da fala. Essa noção 

pode ser expressa linguisticamente, por exemplo, através de itens lexicais, como “hoje”, 

“ontem”, “na semana passada” ou “naquela mesma semana” e de itens gramaticais, como a 

morfologia verbal. 

Em uma obra anterior, intitulada Aspect, Comrie (1976) trata da categoria sintática de 

Aspecto. Dentre as categorias formadoras da camada flexional4, a categoria de Aspecto 

                                                                 
4
 A definição de camada flexional e a inserção da categoria de Aspecto nessa camada serão devidamente 

explicadas na próxima subseção. 
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poderia ser considerada, então, uma das menos estudadas e, por vezes, seus traços5 são 

confundidos com os traços de Tempo.  

Se por um lado, a categoria de Tempo faz referência a um determinado ponto, 

normalmente o momento da fala, a categoria de Aspecto não compartilha essa característica, 

ou seja, o Aspecto não é uma categoria dêitica. Para Comrie (1976), essa categoria faz 

referência aos diferentes modos de se enxergar a composição temporal interna de uma 

situação. 

 

2. 

(a) João cantava. 

(b) João cantou. 

 

Observando os exemplos (a) e (b), e analisando-os do ponto de vista temporal, fica 

claro que ambos se referem ao tempo passado. A noção funcional que diferenciaria os 

exemplos (a) e (b), então, seria o Aspecto. No exemplo (a), a situação é vista na sua 

constituição temporal interna. Já em (b), a situação é vista como um bloco fechado em 

determinado ponto no tempo. 

Como pode ser observado no exemplo (b) em (2), por vezes, um mesmo morfema 

pode expressar tanto a categoria de Tempo, como a categoria de Aspecto. Esse fato, unido ao 

fato de os estudos sobre Tempo serem muito mais abundantes na literatura, levou à ideia de 

que Aspecto seria uma categoria dependente da categoria de Tempo. Ao contrastar as duas 

categorias, destacando sua diferença, principalmente com relação à dêixis, Comrie (1976) 

sustenta a ideia de que essas categorias são independentes e que projetam núcleos 

independentes na árvore sintática.  

Há duas maneiras distintas pelas quais a categoria de Aspecto pode aparecer na 

expressão linguística: através da morfologia verbal e através da semântica inerente dos verbos 

                                                                 
5
 O termo “traços”, nesse caso, foi utilizado com o objetivo de fazer referência a um conceito amplamente 

conhecido nos estudos da gramática gerativa na atualidade. No entanto, ao se referir ao estudo do Aspecto, 

Comrie (1976), citado nesse mes mo parágrafo, não utilizava es se termo.  
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e dos elementos que alteram essa semântica. No primeiro caso, temos o que se convencionou 

chamar aspecto gramatical, e no segundo, aspecto semântico. Nas próximas subseções, essas 

subcategorias são analisadas separadamente.  

 

2.1.1 Aspecto gramatical 

 

Observando mais uma vez os exemplos em (2), é possível perceber que a informação 

aspectual está presente na flexão verbal, ou seja, que a morfologia verbal é decisiva para a 

geração de determinada leitura aspectual. Sempre que isso ocorre, ou seja, sempre que a 

informação aspectual estiver codificada em elementos gramaticais, como a flexão do verbo e 

verbos auxiliares, assim como ocorre em (2), trata-se do chamado aspecto gramatical.  

 De acordo com Comrie (1976), há dois aspectos gramaticais básicos. O pr imeiro é o 

perfectivo, que diz respeito a uma situação vista como um todo, sem distinção entre as suas 

partes, como no exemplo (b) em (2). O segundo é o imperfectivo, que diz respeito a 

determinada situação vista desde a sua constituição temporal interna, como no exemplo (a) 

em (2). 

Ainda segundo Comrie (1976), o aspecto imperfectivo é dividido em imperfectivo 

habitual e imperfectivo contínuo. O primeiro expressa uma situação recorrente no passado, 

como em Maria brincava de bola quando era criança. O segundo, uma ação que está em 

curso no momento da fala, como em Maria está jogando bola. Nesse último caso, do 

imperfectivo contínuo, pode-se expressar essa noção com o uso da perífrase “estar + 

gerúndio” ou com verbo no presente.  

 

3. 

(a) Maria está jogando bola. 

(b) Maria joga bola. 
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(c) Marie joue au ballon.6 

 

A perífrase “estar + gerúndio”, como no exemplo em (a), é a morfologia específica 

para a expressão do aspecto imperfectivo contínuo e recebe o nome de morfologia de 

progressivo7. Em (b), é utilizada a morfologia de presente para expressar a noção aspectual 

em questão. Nesse caso, a morfologia recebe o nome de morfologia não progressiva. 

Algumas línguas, como o francês, por não possuírem uma morfologia de progressivo, 

expressam o aspecto imperfectivo contínuo apenas através da morfologia de não progressivo.  

Voltando ao exemplo (b) em (2), é possível perceber que o aspecto gramatical não tem 

necessariamente uma morfologia específica para sua expressão. Assim, o sufixo –ou expressa 

a noção de tempo passado e de aspecto perfectivo. No entanto, no PB, é possível diferenciar, 

no tempo passado, a expressão dos aspectos perfectivo e imperfectivo através dos morfemas 

de pretérito perfeito e de pretérito imperfeito, como em João cantou e João cantava, 

respectivamente. Em outras línguas, essa diferenciação pode não ocorrer. No caso do inglês, o 

morfema –ed expressa tempo passado e pode também expressar tanto o aspecto perfectivo, 

como o aspecto imperfectivo. Em casos como esses, outros elementos sentenciais serão 

decisivos na geração de uma determinada leitura aspectual (cf. ESTRÊLA, 2010 e 

SAMPAIO, 2011). 

Por outro lado, há casos em que determinada morfologia está fortemente vinculada a 

determinado traço aspectual. É o caso da morfologia de progressivo, pois, como se sabe, ela 

corresponde, nas línguas em que existe, à morfologia específica para a expressão do 

imperfectivo contínuo.  

Dessa forma, fica claro que, embora a noção de aspecto gramatical seja expressa na 

flexão verbal, a relação entre noção aspectual e morfologia não será de um para um, ou seja, 

                                                                 
6
 “Maria joga a bola”  

7
 Neste trabalho, entende-se que cada uma das classificações da categoria de Aspecto são universais, de modo 

que as línguas não se diferenciariam pela existência ou não de determinada subcategoria aspectual (perfect ivo e 

imperfectivo, por exemplo). Por isso, diferentemente do que propõe a Hipótese da Primazia do Aspecto (que será 

explicada nas seções seguintes pelo fato de ser a hipótese adotada neste estudo), nos termos de Andersen (1989), 

não será adotada a terminologia “aspecto progressivo”, uma vez que, segundo esse autor, determinadas línguas, 

por não possuírem a morfologia de progressivo, não teriam essa categoria. Neste trabalho se assume que a 

morfologia de progressivo é uma das formas de expressar o aspecto imperfect ivo contínuo, sendo este universal. 

Em línguas que não possuem tal morfologia, a expressão do aspecto imperfect ivo contínuo se daria através de 

outra morfologia, como a de presente simples.  
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não haverá sempre uma morfologia para uma noção aspectual. Como foi explicitado nesta 

seção, a expressão morfológica da categoria de Aspecto será diferente, nesse sentido, em 

diferentes línguas. No entanto, essa variação ocorre apenas na expressão morfológica dessa 

categoria. Em outras palavras, a categoria de Aspecto é uma categoria sintática universal e 

projeta nódulos na árvore sintática (NOVAES, 2007), embora sua expressão morfológica 

possa variar de língua para língua.  

A subseção a seguir trata do aspecto semântico.  

 

2.1.2 Aspecto semântico 

 

Na subseção anterior, exemplos de expressão linguística da noção de aspecto foram 

analisados, privilegiando apenas a noção aspectual codificada em elementos gramaticais. 

Nesta seção, o objetivo é demonstrar que uma análise aspectual que se esgote apenas na 

flexão verbal pode ser falha.  

 

4. 

(a) João caiu. 

(b) João almoçou. 

 

No caso dos exemplos em (4), embora o aspecto gramatical seja o mesmo (perfectivo), 

a composição temporal interna das situações é distinta. Isso porque o verbo cair denota um 

evento instantâneo, enquanto o verbo almoçar, um evento com uma duração inerente.  

Observando isso, Comrie (1976), sugere, além do aspecto gramatical, a existência de 

uma categoria denominada aspecto semântico. O aspecto semântico, segundo esse autor, diz 

respeito à informação aspectual contida na semântica dos verbos. O autor defende, então, que 

existam três traços definidores da categoria de aspecto semântico. Os traços são: 

dinamicidade, duratividade e telicidade. 
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Sobre o traço de dinamicidade, pode-se afirmar que os eventos dinâmicos são aqueles 

em que é necessário o emprego de uma energia externa para que o evento continue ocorrendo. 

Dessa forma, um evento expresso pelo verbo correr seria um evento dinâmico. Por outro 

lado, um evento expresso pelo verbo amar não seria um evento dinâmico. 

Sobre o traço de duratividade, pode-se afirmar que um evento é considerado durativo, 

caso se prolongue por um determinado intervalo de tempo. Dessa forma, eventos expressos 

pelos verbos correr e amar são durativos. Por outro lado, um evento expresso pelo verbo 

pular é instantâneo, ou seja, não se prolonga por um intervalo de tempo, de modo que não 

pode ser classificado como um evento durativo.  

Por último, sobre o traço de telicidade, pode-se afirmar que um evento é classificado 

como télico, caso exista um ponto final inerente para ele. Dessa forma, um evento expresso 

pelo VP correr uma maratona é télico, pois o complemento verbal delimitou o ponto final 

para o evento expresso pelo verbo. Por outro lado, um evento expresso pelo verbo correr é 

atélico, pois não é possível saber em que momento esse evento será concluído.  

Em um estudo anterior ao de Comrie (1976), Vendler (1967) propôs uma 

categorização verbal com base nos traços de dinamicidade, duratividade e telicidade, relativos 

ao aspecto semântico. Essa organização de Vendler (1967) dividiu os verbos em quatro 

categorias: atividade, processo culminado, culminação e estado.  

Os verbos de atividade, de acordo com o autor, são [+ dinâmicos], [+durativos] e [-

télicos]. Dessa forma, denotam eventos que precisam de energia externa para continuar 

acontecendo, se prolongam por um intervalo de tempo e não têm um ponto final inerente, 

como no caso do verbo correr. Os verbos de processo culminado são [+dinâmicos], 

[+durativos] e [+télicos]. Dessa forma, denotam eventos que se assemelham em tudo àqueles 

expressos pelos verbos de atividade, exceto pelo fato de terem um ponto final inerente, como 

no caso do VP correr uma maratona. Os verbos de culminação são [+dinâmicos], [-durativos] 

e [+télicos]. Desse modo, denotam eventos que se assemelham em tudo àqueles expressos 

pelos verbos de processo culminado, exceto pelo fato de serem eventos instantâneos, ou seja, 

sem duração inerente, como no caso do verbo pular. Por último, os verbos de estado são [-

dinâmicos], [+durativos] e [-télicos]. Os eventos expressos por esses verbos, dessa forma, não 

necessitam de energia externa para continuar acontecendo, se prolongam por um intervalo de 
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tempo e não têm um ponto final inerente, como no caso do verbo amar. A tabela abaixo 

resume a correlação entre os tipos de verbo propostos por Vendler (1967) e os traços relativos 

ao aspecto semântico: 

 

Tabela 1: correlação entre t ipos de verbo e traços aspectuais 

 

As análises expostas até aqui privilegiam a informação aspectual contida no verbo (e 

no VP, como no caso dos verbos de processo culminado). Verkuyl (1972) propõe que a 

análise da aspectualidade deve privilegiar os modos como essa informação está codificada nos 

mais diferentes elementos da sentença, como advérbios e modificadores verbais. Esse 

conceito é conhecido como composicionalidade aspectual.  

 

5. 

(a) A carteira caiu. 

(b) A folha caiu lentamente do alto do prédio. 

 

Nos exemplos em (5), há nas duas sentenças o mesmo verbo e o aspecto gramatical de 

ambas é o mesmo (perfectivo). No entanto, a leitura da sentença em (a) é de um evento 

instantâneo. Já a leitura da sentença em (b) é de um evento com duração. Dessa forma, fica 

claro que é necessário levar em consideração a leitura aspectual do evento como um todo, sem 

privilegiar apenas o verbo. 
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De Miguel (1999) afirma que, mais do que não levar em consideração apenas a 

informação aspectual do verbo, não se deve levar em consideração apenas a informação 

aspectual contida no VP. Isso porque até mesmo a informação contida no sujeito pode alterar 

a leitura aspectual de uma sentença. Assim, a autora utilizou, entre outros, os seguintes 

exemplos, a fim de demonstrar que o que ocorre fora do VP também pode influenciar a leitura 

aspectual das sentenças: 

 

6. 

(a) El batallón entró en la ciudad {durante horas/en una hora} 8 

(b) La mosca entró en la habitación {*durante horas/en un momento} 9 

 

A incompatibilidade de uma expressão adverbial durativa no exemplo (b) mostra que 

ele não é compatível com uma leitura durativa. Por outro lado, no exemplo em (a) a sentença 

é compatível tanto com uma leitura durativa, como com uma leitura pontual. No entanto, as 

sentenças são formadas de maneira muito parecida, se observamos apenas o VP, o que 

demonstra a influência do sujeito na leitura aspectual.  

Este trabalho defenderá a ideia proposta pelo conceito de composicionalidade 

aspectual e pelo trabalho de De Miguel (1999). Dessa forma, não se levará em consideração 

apenas as informações contidas nos verbos e no VP para a análise aspectual, mas se 

investigará a informação aspecutal dos mais diversos elementos formadores de uma sentença.  

A seção a seguir explica a proposição de um nódulo de aspecto na árvore sintática a 

partir de estudos sobre sintaxe na Gramática Gerativa. 

 

 

2.2 A sintaxe e a proposta de um nódulo de Aspecto 

 

                                                                 
8
 “O batalhão entrou na cidade {durante horas/em uma hora}”  

9
  “A mosca entrou no quarto {durante horas/em um momento}”  
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Ao inaugurar a Gramática Gerativa, Chomsky (1957) dizia que língua é um conjunto 

infinito de sentenças com extensão finita e construídas a partir de elementos finitos. A partir 

daí, o grande objetivo da teoria tem sido entender quais são esses elementos e como se dá o 

seu funcionamento na FL. Cabe ressaltar que essa teoria parte da ideia de que, para entender 

esse funcionamento, deve-se focar no estudo da sintaxe, ou seja, no estudo das regras que 

subjazem a combinação de itens lexicais e que resultam na formação de sentenças 

gramaticais, ou seja, sentenças que um falante nativo reconhece como pertencentes a sua 

língua (CHOMSKY, 1957). 

De acordo com Chomsky (1965), a unidade sintática básica é a sentença. As sentenças 

são compostas por outra unidade, denominada constituinte (ou sintagma), sendo a própria 

sentença um constituinte formado por constituintes menores. Dessa forma, todas as sentenças 

são construídas por unidades menores, sendo a função dessas unidades menores determinadas 

por um núcleo. Os constituintes não são construídos linearmente, mas hierarquicamente, de 

modo que, ainda que uma sentença pareça uma sequência linear, há uma série de relações 

sintáticas que construímos entre constituintes, ainda que não as conheçamos de modo 

consciente.  

 

7. 

(a) João observava o policial com óculos.  

(b) *O amou a homem mulher. 

 

Na primeira sentença, fica claro que há uma ambiguidade estrutural que dificulta o seu 

entendimento. Podemos entender (i) que João estava de óculos e (ii) que o policial estava de 

óculos. Se observarmos a estrutura linear da sentença, não entendemos o porquê de tal 

ambiguidade, ou seja, por que uma mesma sentença (do ponto de vista linear) gera duas 

interpretações distintas. Dessa forma, há um indício de que a sentença é construída por 

unidades hierárquicas e não por unidades lineares. Na segunda sentença, percebemos que há 

incompatibilidade entre os elementos combinados, de modo que, por exemplo, a união entre o 

artigo “o” e o verbo “amou” é agramatical. Isso porque o artigo deve unir-se a um constituinte 
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cujo núcleo seja um nome, não um verbo. Dessa forma, a construção dos constituintes é 

regulada por leis internas à FL e as sentenças não são uma simples junção de elementos 

lexicais.  

Os sintagmas são formados por uma série de elementos que desempenham 

determinada função na cadeia de relações que formam a sentença. Essa função, como foi 

explicitado anteriormente, é determinada pelo seu núcleo, que pode ser lexical ou funcional. 

Os núcleos lexicais são categorias definidas através dos traços [V] e [N], cada um deles 

podendo ter valores binários (+ ou -). Como há divergências entre teóricos sobre quais seriam 

as categorias lexicais, é necessário definir que, neste trabalho, são considerados categorias 

lexicais os nomes, os verbos, os adjetivos e as preposições. Já os núcleos funcionais são 

aqueles com função basicamente sintática, como é o caso das categorias de Tempo e Aspecto.  

Ao considerar um núcleo X, podemos fazer a sua representação em uma estrutura 

sintagmática. Para isso, se temos, por exemplo, um núcleo verbal, substituímos X por V; se 

temos um núcleo adjetival, por A; e se temos um núcleo preposicional, por P. No caso da 

figura 1, consideramos para a representação sintagmática um núcleo nominal, denominado N. 

Esse núcleo se combina a outro elemento, denominado complemento. Essa combinação entre 

núcleo e complemento forma uma projeção intermediária, denominada N'. Por fim, a projeção 

intermediária se combina a um elemento, denominado especificador, e essa combinação 

forma o NP, a projeção máxima do núcleo do sintagma que, nesse caso, é um núcleo nominal.  

 

 

 

 

 

    

 

Figura 1: representação da estrutura sintagmática  
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A representação da estrutura sintagmática é tratada pela denominada teoria X-barra. 

Essa teoria é considerada um módulo da FL, de modo que o sistema de constituintes de todas 

as línguas do mundo pode ser descrito através dela (C HOMSKY, 1981). A representação da 

estrutura sintagmática, como visto na figura 1, ficou conhecida na literatura como árvore 

sintática. 

No que diz respeito aos núcleos funcionais, eles fornecem informações relativas a 

núcleos como Tempo e Aspecto. Eles também são representados na árvore sintática, de modo 

que tenhamos duas camadas na árvore que interessam para este estudo: a camada lexical e a 

camada flexional. 

A arquitetura da camada flexional ganhou muitas contribuições ao longo dos anos. 

Uma das contribuições mais significativas diz respeito aos estudos de Pollock (1989). Até 

esse estudo, a teoria assumia que a estrutura da camada flexional era a seguinte: 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: camada lexical e camada flexional 
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Na figura 2, está representada a estrutura completa da camada flexional, tal como ela 

era compreendida antes dos estudos de Pollock (1989). Dessa forma, havia apenas  um nódulo 

sintagmático nessa camada, denominado sintagma flexional (IP), que abrigava todas as 

informações de natureza flexional – nesse momento da teoria, essa informação era relativa 

apenas às categorias de Tempo e Concordância. Em outras palavras, os estudos da época 

acreditavam que um único nódulo funcional seria capaz de abrigar traços de naturezas 

distintas. 

Considerando que todas as línguas têm a mesma estrutura profunda (DS), Pollock 

(1989) tentou entender o que faz com que elas possam variar no que diz respeito à posição de 

determinados constituintes sentenciais. Dessa forma, considerando, por exemplo, que em 

todas as línguas o advérbio é gerado na posição de especificador do sintagma verbal (VP), o 

autor tentava explicar, a partir de sentenças do inglês e do francês, as diferenças na ordem das 

palavras representadas nos exemplos abaixo: 

 

8. 

(a) John often kisses Mary.10 

(b) Jean embrasse souvent Marie.11 

 

As palavras em itálico nos exemplos em (8) e nos exemplos a seguir correspondem aos 

verbos em cada uma das sentenças, e as palavras sublinhadas, aos advérbios ou às partículas 

de negação.  

Emonds (1976) explicava essa diferença da seguinte forma: todos os verbos do 

francês, para ganharem traços de flexão, se movem para IP. O inglês teria, segundo esse autor,  

uma versão limitada desse movimento, de modo que a flexão faz um movimento de descida 

até o verbo para formar o complexo [V+Inf]. A partir desse estudo, Pollock (1989) iniciou 

suas análises de sentenças em inglês e francês. As sentenças eram divididas em dois grandes 

grupos: com verbos finitos e com verbos não finitos. Em cada um desses grupos, foram 

                                                                 
10

 “João frequentemente beija Maria.”  
11

 “João beija sempre Maria.”  
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analisados verbos lexicais e auxiliares. Essa análise tinha por objetivo entender a posição da 

partícula de negação e dos advérbios de modo intrassentenciais com relação ao verbo nas duas 

línguas. 

 Uma vez que, no que diz respeito aos verbos auxiliares, nas duas línguas o movimento 

para a camada flexional foi permitido em todas as combinações propostas para o estudo, 

tratarei apenas das orações com verbos lexicais. Como observado em (8), o autor constatou 

que os verbos finitos no inglês ficam à direita do advérbio, enquanto, no francês, ficam à 

esquerda. Um comportamento similar é observado com relação à partícula de negação:  

 

9.  

(a) John does not love Mary. 12 

(b) Pierre ne mange pas. 13 

 

 No que diz respeito à posição de verbos não finitos com relação ao advérbio de modo 

intrassentencial, no inglês, o verbo sempre aparece à direita do advérbio. No francês, os 

verbos podem aparecer à esquerda ou à direita do advérbio: 

 

10.  

(a) Always to love Mary is good.14 

(b) Souvent aimer Marie est normal./Aimer souvent Marie est normal.15 

 

No que diz respeito à posição do verbo não finito com relação à partícula de negação 

nas duas línguas, o verbo sempre aparece à direita do advérbio:  

 

                                                                 
12

 “João não ama Maria.”  
13

 “Pierre come não.” 
14

 “Sempre amar Maria é bom.”  
15

 “Frequentemente amar Maria é normal.”/”Amar frequentemente Maria é normal.”  
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11.  

(a) Not to love Mary is sad.16 

(b) Ne pas embrasser Marie est triste.17 

 

Em todas as combinações de elementos da análise de Pollock (1989), no francês, o 

verbo pode aparecer à esquerda do advérbio ou da partícula de negação, ou seja, sempre pode 

haver movimento do verbo em direção à camada flexional. Resta analisar dois últimos 

exemplos: 

 

12.  

(a) Ne pas embrasser souvent Marie.18 

(b) Jean n’embrasse pas souvent Marie.19 

 

Nas sentenças acima, incluíram-se um advérbio de modo intrassentencial e uma 

partícula de negação, os dois elementos, até então, analisados separadamente nas duas 

línguas. O comportamento do verbo nas duas sentenças em (12) pode ser confirmado nas 

sentenças anteriores, em que advérbios e partícula de negação eram analisados 

separadamente.  

Na sentença (a) em (12), em que o verbo está na sua forma não finita, o verbo ocupa 

uma posição intermediária, entre o verbo e a partícula de negação. Isso significa afirmar que o 

verbo se moveu de sua posição original para a esquerda do advérbio, mas não se moveu para a 

esquerda da partícula de negação. Uma vez que o movimento do verbo para a esquerda 

significa um movimento do mesmo em direção à camada flexional, Pollock (1989) afirma que 

até mesmo os verbos não finitos podem se mover em direção a essa camada. Já a sentença (b) 

em (12), em que o verbo está em sua forma finita, além de o verbo se mover para a esquerda 

                                                                 
16

 “Não amar Maria é triste.”  
17

 “Não beijar Maria é triste.”  
18

 “Não beijar sempre Maria.” 
19

 “João beija não sempre Maria.” 
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do advérbio, ele também está à esquerda da partícula de negação, posição distinta daquela 

observada na sentença (a).  

O que fica claro com esses exemplos é que há duas posições distintas para as quais o 

verbo pode se mover. Pollock (1989), a partir disso, demonstra que, diferentemente do que era 

defendido pela teoria até aquele momento, as informações de natureza flexional são abrigadas 

em dois nódulos distintos, já que seus dados não demonstravam que a camada flexional 

apresenta apenas um sítio de pouso para o verbo, mas dois sítios. Para o autor, um desses 

nódulos abrigaria as informações de Tempo (TP) e o outro abrigaria as informações de 

concordância (AgrP). Assim, a teoria passou a defender que, para cada nódulo na árvore 

sintática, haveria apenas um traço abrigado.  

Na sentença em (a) em (12), o verbo realizou o chamado movimento curto, pois sai da 

posição em que foi gerado e se desloca em direção à camada flexional, mais especificamente, 

para o núcleo Agr para checar os traços de concordância. No entanto, esse verbo não chega ao 

ponto mais alto da camada flexional, o que seria detectável se ele ocupasse a esquerda da 

partícula de negação. Em outras palavras, o verbo checa os traços de Concordância, mas, por 

ser um verbo não finito, não checa os traços de Tempo.  

Na sentença (b) em (12), em que o verbo aparece à esquerda da partícula de negação, é 

realizado primeiramente o movimento curto em direção a Agr para checar os traços de 

Concordância e, depois, o chamado movimento longo, que consiste no seu deslocamento do 

núcleo Agr até o núcleo T. No núcleo T, um verbo finito, como o do exemplo (b), checa os 

traços de Tempo. Vale ressaltar que há restrição para o movimento de V diretamente para T.  
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Figura 3: estrutura da camada flexional segundo Pollock (1989)  

 

Chomsky (1995) analisou também os resultados obtidos no estudo de Pollock (1989), 

tendo em vista essa reestruturação da camada flexional. Uma das preocupações do autor com 

relação a esses dados era tornar seu tratamento adequado a uma análise minimalista. Para isso, 

algumas questões deveriam ser observadas.  

Com base em uma série de conceitos do PM, como as condições de legibilidade, 

simplicidade e economia nas derivações e nas representações e interpretação plena, Chomsky 

(1998) afirma, que o sistema computacional tem em si apenas os traços interpretáveis pelas 
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interfaces de som e significado e chamou essa questão de condição de interpretabilidade. 

Outra condição defendida é a condição de inclusividade, que defende que não haja inclusão 

de nenhum traço no sistema computacional, mas que todos os traços são retirados do léxico 

no início da derivação.  

O problema que surge com a condição de interpretabilidade diz respeito aos traços 

semanticamente não interpretáveis, como é o caso da Concordância. Sabe-se que esses traços 

são necessários em PF, mas não o são em LF. Dessa forma, a condição de interpretabilidade 

seria violada. Assim, Chomsky (1995) propõe que a Concordância não pode projetar um 

nódulo na árvore sintática. 

Uma vez que a categoria de Concordância não esteja mais na árvore sintática, uma 

nova questão surge no que diz respeito ao trabalho de Pollock (1989). Ficou claro, através dos 

dados apresentados, que existe uma posição entre VP e TP para a qual o verbo se move 

quando realiza o movimento curto. Uma vez que a concordância não projete nódulos na 

árvore sintática, é necessário resolver esse problema conceitual. 

A partir da criação dessa questão, muitos estudiosos da Gramática Gerativa passaram a 

estudar as categorias funcionais a fim de resolvê-la. Diante disso, a solução mais aceitável 

seria estabelecer que outra categoria, relevante tanto para PF como para LF, projete nódulo na 

árvore sintática.  

O estudo de Bok-Bennema (2001) propõe que essa posição seja ocupada pela 

categoria de Aspecto que, junto com a categoria de Tempo, formaria a camada flexional. A 

autora analisou dados do francês e do espanhol, de acordo com a proposta de Pollock (1989), 

analisando a posição dos verbos não apenas com relação aos advérbios de modo, mas também 

aos modais e aos chamados “advérbios intermediários”, como os advérbios de frequência, por 

exemplo, de acordo com classificação de Cinque (1999). Ao analisar sentenças formadas com 

verbos finitos no francês, a autora observou que os verbos se posicionam sempre à esquerda 

dos advérbios de modo, dos modais e dos advérbios intermediários. Nas sentenças formadas 

com verbos não finitos no francês, os verbos ocupam a direita dos modais e podem estar à 

esquerda ou à direita dos advérbios intermediários. No caso das sentenças formadas com 

verbo finito no espanhol, os verbos se posicionavam também à esquerda dos advérbios de 

modo e dos modais, mas poderiam estar à esquerda ou à direita dos advérbios intermediários.  
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Baseada no estudo de Pollock (1989), a autora estabelece que o movimento curto seria 

feito para uma posição denominada F2, enquanto o movimento longo seria feito para uma 

posição denominada F1. Com base nos dados explicitados anteriormente, a autora estabelece 

que o sítio de aterrissagem do movimento curto do verbo finito do espanhol e não finito do 

francês é F2. 

Ao analisar dados dessas mesmas línguas com verbos no particípio passado a autora 

observou que o sítio de aterrissagem do verbo também é F2. Considerando que os verbos no 

particípio codificam informação aspectual, a autora estabelece que F2 é um nódulo de 

natureza aspectual, que seria especificado como [+] ou [-] perfectivo. 

 Assim, o AspP seria o sítio de aterrissagem no lugar de AgrP para o movimento curto 

do verbo. Essa proposta respeitaria as exigências dos sistemas de desempenho, uma vez que o 

Aspecto é uma categoria semanticamente interpretável (SMITH, 1991). Dessa forma, a árvore 

sintática poderia ser representada como na figura abaixo, sendo o nódulo de Aspecto 

dominado pelo nódulo de Tempo, tal como era o nódulo de Concordância nos estudos de 

Pollock (1989). 
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A próxima seção trata das hipóteses que tentam explicar a aquisição das categorias 

funcionais. Essa seção é dividida em duas subseções, cada uma dedicada ao entendimento de 

uma hipótese acerca da aquisição dessas categorias. A segunda subseção também está 

subdividida em duas, a fim de trazer de modo mais detalhado as divergências entre os teóricos 

defensores dessa segunda hipótese.   

 

2.3 Hipóteses sobre aquisição de categorias funcionais 

 

Figura 4: inclusão do nódulo de Aspecto na árvore sintática 
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Como já foi explicado no capítulo anterior, o programa minimalista reduziu as 

diferenças entre línguas aos traços abrigados pelo léxico e utilizados pelo sistema 

computacional na formação de derivações. Esses traços podem ser de natureza lexical ou 

funcional. Este trabalho tem especial interesse nos traços relativos às categorias funcionais, 

uma vez que tem como objetivo investigar a aquisição de uma dessas categorias: o Aspecto.  

Muitas hipóteses tentam explicar como ocorre a aquisição das categorias funcionais. 

Diante disso, esta seção trata das propostas que tentam explicar a aquisição dessas categorias.  

Basicamente, há duas grandes hipóteses: aquelas que defendem que as categorias funcionais 

precisam ser adquiridas pelas crianças e aquelas que defendem que as categorias funcionais 

não precisam ser adquiridas pelas crianças. No caso da primeira hipótese – doravante 

Hipótese Maturacional –, seu pressuposto maior equivaleria à ideia de que as crianças não têm 

as categorias funcionais disponíveis na sua gramática mental. Já a segunda hipótese – 

doravante Hipótese Continuísta – defende a ideia de que as crianças têm essas categorias na 

sua gramática mental desde o nascimento. 

As subseções a seguir tratam de cada uma dessas hipóteses. 

 

2.3.1 Hipótese Maturacional 

 

A proposta de modularidade da mente foi muitas vezes explicada através de uma 

analogia com o funcionamento dos demais órgãos do corpo humano. Dessa forma, assim 

como os demais órgãos seguem um calendário genético de maturação, a FL também 

respeitaria uma programação interna que guiaria todo o processo de aquisição.  

Diante dessa ideia, os defensores da hipótese maturacional defendem que as crianças 

precisam adquirir as categorias funcionais durante o processo de aquisição de linguagem e 

que tal aquisição aconteceria como parte de um calendário maturacional geneticamente 

determinado. Assim, no início do processo de aquisição, a criança não teria as categorias 

funcionais disponíveis e, em determinado momento, aconteceria a aquisição de tais 

categorias. Autores como Radford (1990) e Tsimpli (1991) defendem a hipótese 

maturacional.  
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Radford (1990), em um estudo sobre a aquisição da morfossintaxe de verbos 

finitos no inglês britânico, afirma que as propriedades das categorias lexicais são 

determinadas por princípios inatos da GU. Por outro lado, as categorias funcionais 

necessitam de dados do meio para emergirem na fala da criança, uma vez que estes 

são necessários para que a criança configure o parâmetro daquela categoria. O 

resultado disso seria que a gramática do adulto se diferenciaria da gramática da 

criança nos seguintes aspectos: a primeira seria marcada por relações de irmandade 

temáticas e não temáticas, enquanto a segunda seria marcada apenas por relações 

de irmandade temáticas. As relações de irmandade temáticas, presentes na 

gramática de adultos e crianças, são ilustradas na figura 5, elaborada a partir da 

adaptação de um exemplo do próprio autor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, a fala da criança não seria marcada por relações de 

irmandade não temáticas, que são aquelas estabelecidas pelas categorias TP, AgrP 

e CP. O exemplo em (13) foi formulado pelo próprio autor, a fim de postular que as 

crianças não teriam acesso às categorias funcionais. Para isso, o exemplo é focado 

na categoria de Tempo: 

Figura 5: relações temáticas 
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13. 

Adulto: What did you draw? 

Criança: Hayley draw boat.20 

 

No inglês, o traço de Tempo pode estar codificado em auxiliares, como é o 

caso do auxiliar did, que expressa tempo passado. Pode-se perceber pelo exemplo 

que a fala do adulto é marcada pelas ditas relações de irmandade não temáticas, 

uma vez que há na expressão linguística a marcação do traço de Tempo. Já na fala 

da criança, isso não é verificado, uma vez que, apesar de uma marcação clara de 

tempo na pergunta, a criança responde com um verbo sem flexão de tempo. 

A questão que surgiria, então, seria relativa ao momento em que essas 

relações não temáticas (que incluem as relações estabelecidas pelas categorias 

funcionais) emergiriam na fala da criança. Baseado em dados do inglês, Radford 

(1990) sustenta que todas as categorias funcionais são adquiridas aproximadamente 

na mesma etapa de desenvolvimento linguístico. 

Tsimpli (1991) parte da ideia de que o processo de maturação da gramática – 

pressuposto essencial para a hipótese defendida – afeta mais as categorias 

funcionais do que os princípios da GU. Dessa forma, afirma, assim como Radford 

(1990), que no início do processo de aquisição de uma língua a criança tem apenas 

as categorias lexicais – previstas na GU – disponíveis. Destaca, assim, o fato de que 

existe um estágio pré-funcional do período de aquisição, em que há total ausência 

das categorias funcionais, o que “demonstra total ausência de variação 

(paramétrica) em uma língua ou entre línguas.”  

A autora também questiona o modo como aconteceria a maturação dessas 

categorias funcionais. Ela assume, como os demais estudiosos dessa hipótese, que 

essa maturação segue uma programação genética regulada pela GU. Para ela, a 
                                                                 
20

 Adulto: “O que você desenhou?”  
Criança: “Hayley desenha barco.” 
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cada momento uma nova categoria funcional surgiria na fala da criança. Nesse 

sentido, a autora não estaria de acordo com o que foi proposto por Radford (1990).  

Cabe ressaltar que para essa autora, o fato de as categorias funcionais não 

terem emergido na gramática da criança até determinado ponto do processo de 

aquisição não significa dizer que os morfemas normalmente relacionados a essa 

categoria não podem surgir nesse dado momento. Para isso, a autora avalia 

exemplos do grego, do francês e do inglês, nos quais há a presença de morfemas 

relacionados às categorias de AgrP, TP e AspP, respectivamente. Os exemplos 

abaixo são do francês e do grego: 

 

14. 

(a) Monsieur conduire. 

(Homem conduzir –inf) 

(b) Pji ato ego.   

(Beber –3s isso eu) 

 

No exemplo em (a), retirado do francês, o uso do sufixo de infinitivo indica a 

marcação dos traços de TP (POLLOCK, 1989). No entanto, ao analisar a estrutura 

do ponto de vista morfofonológico, é possível perceber que apenas com tal afixo a 

forma verbal em questão pode ser considerada bem formada. Ou seja, a exigência 

de que tal forma verbal tenha um afixo por natureza é de um princípio da GU, e não 

de um traço de uma categoria funcional. 

Da mesma forma, no exemplo em (b), a formação do verbo com o afixo de 

concordância parece atender a uma solicitação da GU. Isso fica bastante claro ao 

observar que o morfema de concordância é de terceira pessoa, enquanto o sujeito 

da sentença está na primeira pessoa. Em outras palavras, os traços de 

concordância claramente não foram checados nessa sentença e o morfema em 

questão cumpre apenas uma exigência lexical imposta pela GU.  
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Todos os dados desses autores expostos até aqui reforçam a ideia geral da 

hipótese maturacional de que não há qualquer categoria funcional disponível na 

gramática da criança em etapas iniciais de aquisição de uma língua.  

A próxima subseção trata da hipótese continuísta. Antes de explicar os 

pressupostos dessa hipótese, serão feitas a lgumas críticas à hipótese maturacional. 

2.3.2 Hipótese Continuísta 

  

Alguns estudiosos tecem críticas à hipótese maturacional. O principal 

argumento desses estudiosos é de que a hipótese maturacional não está de acordo 

com os princípios da Gramática Gerativa. Um exemplo dessas críticas é feito por 

Hyams (1996), que critica o fato de que, para a corrente maturacional, a diferença 

entre a gramática de um adulto e de uma criança é estrutural, o que vai contra os 

pressupostos do modelo de Princípios e Parâmetros. Em outras palavras, a hipótese 

maturacional é contrária a esse modelo, uma vez que ele estabelece que todos os 

princípios que formam as diferentes línguas já estão na FL antes mesmo da 

exposição da criança aos dados do meio. 

Assumindo tais críticas à hipótese maturacional, a hipótese continuísta propõe 

que as categorias funcionais não precisam ser adquiridas pela criança, pois elas já 

estão previstas na FL desde o seu nascimento. Os defensores dessa hipótese se 

dividem em dois grupos. O primeiro grupo, representado por Pinker (1995) e por 

Yang (2002), acredita que a gramática da criança passa por estágios. O 

desencadeador da mudança entre estágios seria determinado elemento linguístico 

do meio, e tal mudança de estágios geraria uma reestruturação na gramática da 

criança. O segundo grupo, representado por Wexler (1998), propõe que, apesar de 

as categorias funcionais já estarem disponíveis na gramática da criança desde o 

nascimento, apenas o amadurecimento dessa gramática permitirá a emergência 

dessas categorias. É importante ressaltar que esse segundo grupo não compartilha 

dos pressupostos da hipótese maturacional, pois ele parte de um pressuposto 

básico distinto: as categorias funcionais não são adquiridas, pois são parte 

integrante da GU. No entanto, esse grupo acredita que a gramática mental precisa 
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amadurecer para que a gramática dessa criança seja igual a de um adulto no que 

diz respeito, por exemplo, às categorias funcionais. 

As duas subseções a seguir tratam da análise individual de cada uma dessas  

propostas citadas. 

 

 

 

2.3.2.1 Pinker (1995) e Yang (2002) 

 

Pinker (1995) focaliza seu estudo na aquisição das formas que expressam 

tempo passado na língua inglesa. Nessa língua os verbos regulares são conjugados 

nesse tempo verbal através do acréscimo do sufixo –ed. Por outro lado, as formas 

irregulares não seguem esse padrão e o tempo passado é expresso através do uso 

de outro item lexical, como no par feed/fed. Com o objetivo de identificar o processo 

de aquisição da morfologia de passado e dos verbos irregulares, o autor analisou as 

formas abaixo: 

 

15.  

(a) My teacher holded the baby rabbits and we patted them.21 

(b) I finded Renée.22 

(c) (…) the alligator goed kerplunk.23   

 

As formas verbais em destaque são agramaticais na língua inglesa , uma vez 

que os verbos hold, find e go são irregulares e, para eles, o simples acréscimo do 

sufixo –ed não é o suficiente para a expressão do tempo passado. Para Pinker 

                                                                 
21

 “Meu professor abraçou os filhotes de coelho e nós  fizemos carinho neles.” 
22

 “Eu encontrei Renée.” 
23

 “O jacaré caiu na água.” 



61 

 

(1995), as crianças, nas frases consideradas, estão regularizando essas formas 

verbais irregulares ao criar formas no passado, fenômeno que o autor denominou 

overregularization. 

Como defensor da hipótese continuísta, Pinker (1995) considera que existam 

três etapas pelas quais as crianças passam na criação de regras para construir 

formas verbais no tempo passado. No primeiro estágio, as crianças simplesmente 

memorizam as formas verbais que expressam passado, sejam as formas regulares 

ou as irregulares. Depois disso, ao perceber a presença do –ed no final de grande 

parte das formas verbais no passado, a criança passa para o segundo estágio, no 

qual elabora uma regra de formação de verbos no tempo passado pelo acréscimo de 

tal sufixo. Assim, ela também inclui nessa regra verbos irregulares, como é o caso 

de hold, find e go. Depois, a criança finalmente chega ao estágio em que diferencia 

verbos regulares e irregulares na formação do passado. 

É interessante observar que no primeiro estágio, que, segundo o autor, pode 

acontecer por volta de dois anos de idade, a criança usa os verbos regulares e 

irregulares de modo apropriado e, apenas quando muda para o estágio seguinte, por 

volta de dois anos e meio, a regularização de verbos irregulares ocorre. Isso pode 

indicar a dita reestruturação da gramática que Pinker (1995) e os demais defensores 

desse primeiro grupo da hipótese continuísta defendem.  

Já Yang (2002), com inspiração na teoria evolucionista darwiniana, propõe um 

modelo de competições de gramáticas durante a aquisição. Essas gramáticas 

estariam previstas pela GU e teriam pesos específicos. No início do processo de 

aquisição, o peso dessas gramáticas seria equivalente e a criança poderia produzir 

sentenças compatíveis com qualquer um desses sistemas. A partir dos dados 

linguísticos do meio, a criança elegeria a gramática que se adequasse mais a tais 

dados. Uma vez que determinada gramática fosse capaz de explicar os dados, ela 

ganharia força diante das demais, com as quais ela estaria em competição, até o 

momento em que um desses sistemas se tornasse vencedor e a criança não 

produzisse mais dados dos demais sistemas. 
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As propriedades dessas gramáticas propostas por Yang (2002) seriam os 

parâmetros previstos pela GU, de modo que a escolha de uma gramática constituiria 

a escolha do conjunto de parâmetros que explicaria as sentenças produzidas na 

língua a qual a criança estaria exposta. 

Algumas questões devem ser direcionadas aos defensores dessa corrente 

defendida por Pinker (1995) e Yang (2002). Uma das mais importantes seria sobre o 

elemento desencadeador da reestruturação da gramática das crianças. Quais 

seriam esses elementos? E por que a criança, de um momento para o outro, 

simplesmente prestaria atenção a esses elementos, antes completamente 

ignorados? (HERMONT, 2005) 

 A seguir, são apresentadas as propostas de Wexler (1998). Sua proposta se diferencia 

da proposta de Pinker (1995) e Yang (2002) pelo fato de sustentar que as categorias 

funcionais passam por um processo de maturação na gramática mental da criança, sendo este 

o fator principal que diferencia tal gramática da gramática de um adulto saudável.  

 

2.3.2.2 Wexler (1998) 

   

Quando se afirma que os trabalhos de Wexler (1996, 1998, dentre outros) se opõem 

aos trabalhos de Pinker (1995) e Yang (2002) por propor a ideia de maturação para as 

categorias funcionais, pode-se ter a errônea ideia de que esse autor se aproxima mais da 

corrente maturacional, tal como Radford (1990) e Tsimpli (1991). No entanto, esse autor é 

categórico no que diz respeito a sua oposição às ideias da corrente maturacional.  

Wexler (1998) afirma que, mesmo diante dos avanços dos estudos gerativistas, há 

autores que ainda acreditam que certos elementos da gramática não estão disponíveis desde o 

nascimento. Para o autor, esse fato gerou a ideia de que os elementos inatos emergem cedo na 

língua, enquanto os elementos que não estão disponíveis na GU seriam aprendidos em etapas 

posteriores do processo de aquisição. Essa ideia é denominada como Late Learning Early 

Emergence Hypothesis (LLEE) e é duramente criticada pelo autor. Os pressupostos do LLEE 

estão bem mais próximos das ideias estabelecidas pelos defensores da hipótese maturacional 

do que daquelas defendidas na hipótese continuísta. Desse modo, Wexler (1998) se posiciona 
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de modo bastante claro com as hipóteses que propõem que as categorias funcionais já 

estariam disponíveis na gramática da criança desde o seu nascimento.  

Para os defensores da LLEE, os parâmetros sintáticos e a flexão verbal seriam 

exemplos de elementos da gramática aprendidos mais tardiamente, pois seria necessário que a 

criança tivesse experiência o suficiente para utilizá- los de modo adequado para as sentenças 

de sua língua. Para Wexler (1998) tal pressuposto não está de acordo com as ideias básicas da 

gramática gerativa. Para contrapor-se a esses pressupostos, o autor reitera os resultados 

obtidos em trabalho anterior, Wexler (1996).  

Nesse último trabalho, o autor analisa dados de diversos trabalhos e tenta demonstrar 

que, desde muito cedo, as crianças já conhecem os parâmetros de sua língua, incluindo as 

propriedades flexionais dos verbos e a possibilidade de movimento de verbos finitos.  

Um dos autores citados foi Pierce (1989; 1992 apud WEXLER 1996), que analisou 

sentenças de três crianças francesas a fim de verificar se o uso da flexão verbal era gramatical 

nessas sentenças, de acordo com os padrões de gramaticalidade da língua francesa. Analisou 

também se o verbo precede ou segue a partícula de negação pas. De modo geral, as crianças 

produziram verbos não finitos à direita de pas e verbos finitos à esquerda de pas, o que está de 

acordo com os padrões dessa língua.  

Outro trabalho, Poeppel e Wexler (1993), analisou a relação entre finitude do verbo e 

ordem de palavras. De acordo com o estudo de caso feito pelos autores, uma criança alemã 

com aproximadamente dois anos produzia sempre verbos finitos na segunda posição em 

sentenças principais e não finitos no final dessas sentenças, de acordo com os padrões de 

gramaticalidade da língua. Por outro lado, os autores observaram que crianças com menos de 

dois anos produzem verbos finitos e não finitos em orações principais, embora, segundo os 

padrões de gramaticalidade da língua alemã, os verbos não finitos deveriam aparecer nas 

orações subordinadas. 

De um modo geral, esses dados permitem afirmar que a criança conhece as 

propriedades de sua língua necessárias para gerar sentenças gramaticais, conforme necessário 

nos casos analisados.  
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Wexler (1996) analisou cada um dos casos citados acima e observou que as crianças, 

ora utilizam verbos finitos, ora produzem verbos não finitos em orações principais. O autor 

chamou esse estágio do processo de aquisição de Estágio do Infinitivo Opcional ou Está gio 

OI. Dessa forma, ainda que a criança conheça todas as propriedades da língua descritas 

anteriormente, o uso da flexão verbal nos contextos adequados para a gramática daquela 

língua dependeria de um processo de maturação da gramática dessa criança. Esse processo de 

maturação seria controlado por um calendário genético.  

Tendo em vista os estudos acima, que sugerem que as categorias funcionais já 

estariam disponíveis desde muito cedo para a criança e que a diferença entre a sua gramática e 

a gramática de um adulto é relativa apenas ao processo de maturação, Wexler (1998) propõe 

duas ideias, opostas aos pressupostos da LLEE: 

 

I. VEPS (Very Early Parameter-Setting): os parâmetros básicos são configurados 

na gramática da criança em etapas iniciais de aquisição, aproximadamente 

quando a criança entra na fase de duas palavras (próximo de um ano e meio de 

idade). 

 

II. VEKI (Very Early Knowledge of Inflection): também na fase de duas palavras 

(próximo de um ano e meio de idade) a criança já conhece propriedades 

gramaticais e fonológicas dos elementos flexionais de sua língua.  

 

Dessa forma, a proposta de Wexler (1998) não se opõe aos pressupostos da Gramática 

Gerativa e consegue explicar as diferenças entre as gramáticas de um adulto e de uma criança 

no que diz respeito ao uso das categorias funcionais. Para os fins desta dissertação, são 

assumidos os pressupostos desse autor. 

 

2.4 Hipótese da Primazia do Aspecto 
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Os estudos sobre as categorias de Tempo e Aspecto têm lidado ao longo dos anos com 

a seguinte questão: uma vez que se advoga em favor da independência dessas categorias 

sintáticas, qual delas emerge primeiramente na gramática da criança? Em outras palavras, 

qual a posição dessas categorias na árvore sintática? 

Friedmann e Grodinsky (1997), em um estudo sobre agramatismo, propõem que as 

categorias sintáticas que emergem por último, ou seja, aquelas categorias que estão em 

posição mais alta na árvore sintática são aquelas que são mais rapidamente afetadas por lesões 

cerebrais. Essa hipótese ficou conhecido como Hipótese da poda da árvore sintática. Os 

dados analisados pelos autores, sob a ótica do PM – sobre a checagem dos traços das 

categorias funcionais durante a derivação –, sugerem que, uma vez que os nódulos mais altos 

não estão mais disponíveis para a checagem de traços no caso desses pacientes, sentenças 

como as em (16) são possíveis. 

 

16. Ontem, Maria vai jogar bola. 

 

O trabalho de Friedmann e Grodinsky (1997) constatou primeiramente problemas na 

checagem de traços de Tempo (o corte indicado na figura demonstra o ponto em que a árvore 

sintática foi podada). Dessa forma, de acordo com esse esquema, e assumindo a presença do 

nódulo de Concordância na árvore sintática, a categoria de Concordância emergiria 

primeiramente em relação à categoria de Tempo.  
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A questão que surge é sobre a relação de dominância entre as categorias de Tempo e 

Aspecto, que estão sendo consideradas neste trabalho. Novaes e Braga (2005), também em 

trabalho sobre agramatismo, afirmam que os pacientes agramáticos investigados, embora não  

tivessem dificuldade em produzir verbos que se referissem ao tempo passado, tinham especial 

dificuldade em produzir verbos no pretérito imperfeito. Nos contextos em que se deveria 

utilizar a significação aspectual imperfectiva, o verbo era muitas vezes omitido. Dessa forma, 

os autores entenderam que a dificuldade em expressar a noção de Aspecto e a não dificuldade 

em expressar a noção de Tempo poderia indicar que o nódulo de Aspecto havia sido podado, 

enquanto o nódulo de Tempo permanecia preservado. A poda desse nódulo indica que, 

originalmente, Aspecto ocuparia uma posição mais alta na árvore sintática, tendo, dessa 

forma, sido podado por conta da lesão sofrida pelo paciente investigado, enquanto a categoria 

de Tempo foi preservada por ocupar uma posição mais baixa na árvore sintática. Assumindo 

que as categorias mais próximas à camada lexical emergem antes do que aquelas mais 

distantes dessa camada, o trabalho de Novaes e Braga (2005) pode ser interpretado como uma 

evidência em favor da ideia de que a categoria de Aspecto emirja mais tardiamente se 

comparada à categoria de Tempo. Assim, a categoria de Aspecto dominaria a categoria de 

Tempo na árvore sintática, de acordo com o esquema da figura 7. Nessa representação e nas 

demais que serão apresentadas a seguir, já não se considera a Concordância como integrante 

da árvore sintática.  

 

Figura 6: poda da árvore sintática 
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Outros estudos, no entanto, têm sugerido que o nódulo de Tempo domina o nódulo de 

Aspecto, sendo esta a categoria que emerge primeiramente na gramática das crianças. Esse 

conjunto de trabalhos (cf. Bronckart e Sinclair, 1973; Antinucci e Miller, 1976; Bloom et.alli, 

1980; dentre outros) foi analisado em Andersen (1989) a fim de que seus resultados 

corroborassem a ideia de que o Aspecto emerge primeiramente na gramática das crianças, 

estando, dessa forma, mais próximo da camada lexical do que a categoria de Tempo na árvore 

sintática.  

 

 

 

 

 

          Figura 7: árvore sintática por Novaes e Braga (2005) 

Figura 8: árvore sintática segundo Andersen (1989) 
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A ideia defendida por Andersen (1989) era de que, ao utilizar determinado morfema 

flexional nas etapas iniciais de aquisição de uma língua, as crianças estão veiculando a noção 

de aspecto semântico, e não de tempo ou aspecto gramatical. Essa ideia ganhou o nome de 

Hipótese da Primazia do Aspecto. O que os defensores dessa hipótese afirmam é que, nas 

etapas iniciais de aquisição, as crianças associam determinado morfema a apenas um tipo de 

verbo da classificação verbal de Vendler (1967), o que seria um indicador de que é o aspecto 

semântico que está comandando o uso desses morfemas.  

Shirai e Andersen (1995), a partir dos resultados de outros trabalhos com base nessa 

hipótese, preveem três partes para ela: 

• As crianças utilizam primeiramente o passado (ou perfectivo) 

predominantemente com verbos de culminação e de processo culminado, 

estendendo eventualmente o uso para verbos de atividade e, por último, para 

verbos de estado. 

• Em línguas que possuem a morfologia de progressivo, as crianças 

primeiramente usam essa morfologia principalmente com verbos de atividade, 

estendendo depois o seu uso para verbos de processo culminado e para verbos 

de culminação. 

• As crianças não estendem incorretamente as marcas de progressivo para verbos 

estativos. 

O presente trabalho adota apenas as duas primeiras partes da divisão acima e os 

pressupostos que a sustentam. Assim, é assumido, além das duas primeiras partes da hipótese 
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descritas acima, o pressuposto de que o nódulo de Aspecto é dominado pelo nódulo de 

Tempo, como se observa na figura 8, uma vez que, se é o Aspecto, e não o Tempo, que 

controla o uso das flexões verbais em etapas iniciais da aquisição, o Aspecto emerge 

primeiramente na gramática das crianças. 

Mais especificamente, investiga-se neste trabalho se as flexões verbais citadas pela 

hipótese (morfologias de perfectivo e de progressivo) estão sempre relacionadas aos tipos de 

verbo também citados na hipótese. Dessa forma, pretende-se avaliar se, ao utilizar 

determinada morfologia nas etapas iniciais de aquisição de uma língua, a criança está 

veiculando traços de Tempo ou de Aspecto (gramatical ou semântico). Assim, busca-se 

refutar a ideia defendida por Andersen (1989) de que o que controla o uso dessas flexões nas 

etapas iniciais da aquisição seria o aspecto semântico.  

No próximo capítulo, a metodologia deste trabalho é descrita. 
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3 Metodologia 

 

Este capítulo é dedicado a considerações sobre a metodologia deste estudo. Assim, são 

descritas as gravações feitas, o perfil de cada uma das crianças investigadas, além de outras 

questões metodológicas.  

O objetivo deste estudo é investigar a aquisição da categoria de Aspecto. Mais 

especificamente, buscou-se entender se a criança, ao usar determinado morfema flexional em 

etapas iniciais de aquisição de linguagem, está veiculando os traços de Tempo ou de Aspecto 

(gramatical ou semântico). A hipótese é de que os traços veiculados são relativos ao aspecto 

semântico, do modo que prevê a Hipótese da Primazia do Aspecto, descrita no capítulo 

anterior. 

Com o objetivo de entender as etapas mais iniciais da aquisição, optou-se, neste 

estudo, por dados de estudos de natureza longitudinal. Os dados foram coletados 

especificamente para esta pesquisa e foram utilizadas duas crianças de perfil semelhante como 

informantes. Assim, o presente estudo é composto por dois estudos de caso. As gravações de 

fala espontânea de cada uma das crianças foram iniciadas em um momento em que elas ainda 

não produziam verbos.  

O capítulo é dividido em cinco seções. A primeira delas trata da definição de estudo de 

caso e de algumas questões sobre tais estudos. A segunda trata dos estudos longitudinais. A 

terceira seção traz informações gerais sobre cada um dos informantes considerados na 

pesquisa. A quarta seção faz explicações acerca do modo como foram feitas as gravações dos 

dados de fala dos informantes. Por último, a quinta seção explicita os critérios utilizados para 

eliminar ou considerar certos dados produzidos pelos informantes no resultado do presente 

estudo. 

 

3.1 Estudo de caso 

 



71 

 

No âmbito da pesquisa linguística, diversas são as formas de estudar a FL. As 

gramáticas desviantes têm papel fundamental no entendimento desse módulo mental, uma vez 

que, diferenciando-se da gramática de um adulto saudável, tais gramáticas podem indicar 

padrões que revelem como a linguagem está representada na nossa mente. Por conta disso, 

uma série de trabalhos que têm como objetivo entender o funcionamento da FL se dedica ao 

estudo de pacientes com afasia de Broca ou pacientes com Alzheimer, por exemplo. No caso 

deste trabalho, o foco também consiste no estudo de uma gramática desviante: a gramática de 

indivíduos adquirindo uma língua, neste caso, o PB. 

Uma discussão bastante presente nos estudos de gramáticas desviantes, principalmente 

naqueles dedicados aos estudos de patologias da linguagem, diz respeito à quantidade de 

indivíduos que devem ser analisados em um estudo. Nesse sentido, os pesquisadores se 

dividem em dois grupos: aqueles que acreditam que seja necessário um estudo com grupos de 

indivíduos e aqueles que acreditam que o estudo de apenas um indivíduo seja o ideal. 

Dentre aqueles que acreditam nos estudos de grupos de indivíduos, estão Drai, 

Grodzinsky e Zurif (2001) e Grodzinsky et.al. (1999). Esses autores se dedicaram ao estudo 

da afasia de Broca e, segundo eles, em testes de compreensão linguística, mesmo com 

variações individuais nos resultados dos testes, é possível fazer generalizações através dos 

dados obtidos por grupos de pacientes. Desse modo, defendem o estudo de grupo como 

condição suficiente para uma análise linguística produtiva. 

Por outro lado, Berndt & Caramazza (1999) acreditam que não há padrões quando se 

trata da produção linguística de pacientes afásicos. Em seu estudo, os autores constataram 

que, ao analisar pacientes distintos, confrontavam-se padrões distintos para testes de 

compreensão linguística. Desse modo, a análise de apenas um indivíduo seria o suficiente 

para a análise linguística buscada. 

Novaes (2004) retoma essa discussão e, com base em um estudo sobre a natureza do 

sujeito nulo no PB, apresenta dados favoráveis aos estudos de caso, demonstrando que uma 

análise quantitativa geral que demonstre padrões de produção para os indivíduos afásicos 

pode esconder diferenças mais profundas na produção linguística desses pacientes. Essas 

diferenças são relativas às diferenças na própria natureza da lesão sofridas por tais pacientes.  
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Neste estudo, optou-se, com base em Novaes (2004), pelo estudo de caso também para 

indivíduos adquirindo o PB como L1. Cabe ressaltar que os estudo de caso são comuns na 

literatura para pesquisas sobre indivíduos adquirindo L1. No entanto, o que se pretende nesta 

pesquisa é, nos mesmos moldes do trabalho de Novaes (2004), avaliar se, nessa população, 

assim como para os afásicos, análises da produção linguística de indivíduos diferentes 

revelam ou não padrões distintos de produção. Em outras palavras, levando em consideração 

que, assim como os estudos de agramáticos, os estudos de aquisição são estudos de 

gramáticas desviantes, pretende-se investigar a relevância dos estudos de caso também para 

essa população.  

 

3.2 Estudo longitudinal 

 

Neste trabalho, optou-se por um estudo longitudinal, ou seja, aquele em que os dados 

de um mesmo informante são coletados diversas vezes. Essa escolha ocorreu pelo fato de os 

estudos transversais, ou seja, aqueles em que apenas uma vez se coletam os dados linguísticos 

de determinado informante, não permitirem o acompanhamento do desenvolvimento 

linguístico da criança adquirindo determinada língua. Dessa forma, apenas com um estudo 

longitudinal seria possível testar a hipótese adotada neste trabalho.  

Em trabalho anterior, Neves (2011) estudou a aquisição da categoria de Aspecto no PB 

e os dados utilizados na pesquisa eram transversais. Os dados não foram coletados 

especificamente para essa pesquisa, sendo, assim, uma fonte secundária. A produção 

linguística de um grupo de crianças foi gravada apenas uma vez e, após o acesso a esses 

dados, essa produção foi analisada. As crianças eram de diferentes idades, estando, assim, em 

diferentes momentos do processo de aquisição. A autora destacou que, como o 

desenvolvimento linguístico dos informantes não foi acompanhado com coletas regulares, o 

trabalho acabou revelando apenas a frequência do uso de determinada morfologia verbal 

combinada a verbos de determinada natureza aspectual em um dado momento do processo de 

aquisição. Em outras palavras, não foi avaliado se, naquele momento, a criança já havia 

adquirido os morfemas investigados e tampouco se acompanhou o desenvolvimento 

linguístico da criança em questão. Isso porque era impossível delimitar em que momento tais 
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produções surgiram na fala da criança e, no caso daqueles que ainda não produziam 

morfologia verbal alguma, quando as morfologias investigadas no trabalho começariam a ser 

produzidas.  

A partir do estudo de Neves (2011), optou-se neste trabalho por um estudo 

longitudinal. Como já foi explicitado na seção anterior, es te estudo incluiu duas crianças em 

processo de aquisição. Essas crianças eram gravadas uma vez por mês em situações de 

produção linguística espontânea. Dessa forma, foi possível analisar de maneira mais eficiente 

a aquisição da categoria de Aspecto por parte desses informantes, e testar de modo mais 

eficaz a hipótese adotada.  

 

3.3 Informantes 

 

Foram utilizados para as gravações feitas para esta pesquisa dois informantes. Eles 

apresentam perfil bastante semelhante e, antes que fossem utilizados para a pesquisa, houve 

uma conversa com os seus pais, assim como duas gravações preliminares, que assegurassem 

que não havia ainda na fala dessas crianças o uso de verbos. Com isso, pretendia-se começar a 

presente investigação com a certeza de que o estudo teria acesso às primeiras ocorrências de 

verbos e, mais especificamente, às primeiras ocorrências das morfologias de perfectivo e de 

progressivo, que estão sendo analisadas nesta pesquisa.  

Em um primeiro momento, apenas um informante havia sido investigado na presente 

pesquisa, e as gravações consideradas para os resultados deste trabalho começaram em março 

de 2013, quando a criança tinha um ano e oito meses. O segundo informante da pesquisa 

surgiu poucos meses depois, e as gravações consideradas para os resultados deste trabalho 

começaram em julho de 2013, quando a criança tinha um ano e onze meses.  

A diferença de idade entre os informantes é de um pouco mais de um mês, mais 

especificamente, de cinquenta e cinco dias. As duas crianças nasceram no ano de 2011 e são 

cariocas, filhas de pais cariocas. Ambas moram apenas com os pais e não têm irmãos. O 

primeiro informante é do sexo masculino, enquanto o segundo informante é do sexo feminino.  
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As gravações com os informantes foram feitas até maio de 2014, de modo que os 

dados da primeira criança foram coletados por um ano e três meses, e os da segunda criança, 

por onze meses. Quando as gravações foram interrompidas, o primeiro informante tinha dois 

anos e dez meses, e o segundo tinha dois anos e nove meses.   

 

3.4 Gravações 

 

Como já foi citado na seção anterior, o estudo em questão é longitudinal. Isso significa 

que a coleta de dados de cada um dos informantes foi feita com uma frequência determinada. 

Assim, optou-se neste estudo por fazer as gravações dos informantes uma vez ao mês.  

As gravações buscavam registrar dados de fala espontânea das crianças. Para isso, as 

gravações foram realizadas em áudio e vídeo. Dessa forma, buscava-se evitar ao máximo a 

falta de entendimento das sentenças produzidas pelas crianças, uma vez que a situação 

registrada em vídeo poderia esclarecer possíveis dúvidas sobre a fala das mesmas. Cada 

gravação durava, aproximadamente, trinta minutos. 

Embora houvesse outras pessoas e crianças com as quais os informantes interagiam 

nas mais diversas situações, como na escola ou em reuniões de família, no cotidiano, os dois 

informantes interagiam basicamente com seus pais. Por isso, em um primeiro momento da 

pesquisa, pensou-se na possibilidade de realizar duas gravações mensais com as crianças: a 

primeira seria monitorada pela pesquisadora e a segunda seria realizada apenas com a 

presença dos pais. Essa possibilidade logo se mostrou inviável, uma vez que os pais não 

buscaram interação com as crianças nessas situações. Quase sempre, eram vídeos que 

mostravam a criança sozinha brincando. Dessa forma, eliminou-se essa possibilidade e as 

gravações passaram a ser feitas uma vez ao mês com a presença da pesquisadora.  

Segundo Pinker (1995), nos estudos de aquisição de L1, os dados de fala espontânea 

devem ser complementados por testes. Ainda segundo esse autor, um dos tipos de teste para 

estudo de aquisição de L1 seria a descrição de cenas e figuras. Levando em consideração tal 

questão metodológica, buscou-se, durante as gravações, criar certas atividades para as duas 

crianças em que elas pudessem produzir sequências narrativas e descritivas. Desse modo, 
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seria possível criar uma espécie de medida que determinasse se seria ou não possível inserir 

testes complementares aos dados de fala espontânea. Uma vantagem secundária dessa medida 

seria o fato de que ela dá à coleta de dados certo refinamento metodológico e uniformiza o 

máximo possível as situações de produção linguística das crianças.  

A partir do momento em que as crianças começaram a responder a esse tipo de 

comando (quando ambas completaram dois anos, aproximadamente), em cada uma das 

gravações era proposta uma situação como essa. As crianças, no entanto, por sua pouca idade, 

eram pouco colaborativas com esse tipo de atividade, que funcionou de modo pouco 

satisfatório. Dessa forma, descartou-se a possibilidade de utilizar testes neste trabalho e 

focou-se apenas nos dados de fala espontânea.  

 

3.5 Dados considerados  

 

A opção por dados de fala espontânea requer da investigação certo critério na seleção 

dos dados considerados para os resultados da pesquisa. Isso porque muitos dos dados 

produzidos pelas crianças podem não ser reveladores para os objetivos deste trabalho. Por 

isso, esta seção se dedica a delimitar que tipo de dado não foi selecionado para a pesquisa 

considerada. 

Em algumas situações, sobretudo nas primeiras gravações realizadas, foi possível 

verificar que as crianças repetiam certas produções linguísticas em um mesmo turno de fala.   

 

17. - Caiu. 

Mãe: O que que caiu, filho? 

- Caiu. 

Mãe: o que que caiu, filho? 

- Caiu. 

Mãe: o que que caiu, filho? 

- Caiu. 
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Mãe: o que que caiu, filho. 

- A bola. 

 

Em casos como esse, embora apareça quatro vezes o verbo cair combinado com a 

morfologia de perfectivo, esse dado foi contabilizado apenas uma vez, já que as outras 

ocorrências parecem constituir uma simples repetição.  

De maneira semelhante, adotou-se o seguinte critério para considerar determinada 

ocorrência verbal nos resultados desta pesquisa: se uma pergunta fosse feita à criança e na 

resposta ela utilizasse (i) a mesma forma lexical utilizada na pergunta e/ou (ii) a mesma 

morfologia utilizada na pergunta, tal ocorrência seria considerada eco, conforme os exemplos 

(a) e (b) em (18), respectivamente. 

 

18.  

(a) T e A: Cabô história? 

    - Cabô histólia. 

(b) Pai: O que o neném tá fazendo? Ele tá nadando? 

     Criança: nadando. 

 

Em situações como essas, o dado produzido pela criança pode não ter sido de fato 

espontâneo, uma vez que pode ter sido eliciado tanto pelo elemento lexical, como pela 

morfologia verbal contidos na pergunta. Com relação à morfologia verbal, cabe ressaltar que 

esta é o foco do presente estudo, de modo que se justifica a opção metodológica de eliminação 

de qualquer ocorrência que possa colocar em dúvida se sua produção foi ou não espontânea 

(como nos casos de eco apresentados). 

Outras questões relativas à interpretação dos dados produzidos pelas crianças serão 

abordadas no próximo capítulo, dedicado à apresentação do resultado e da análise dos dados.  
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3.6 Estágios de aquisição de linguagem. 

 

Levando em consideração os pressupostos adotados neste estudo, incluindo aqueles da 

hipótese continuísta de Wexler (1996;1998), será defendido que a gramática da criança passa 

por diferentes estágios, até que ela alcance a competência linguística de um adulto saudável.  

Em estudos de aquisição, é comum que pesquisadores não se baseiem apenas na idade 

dos informantes para classificá- los quanto ao grau de desenvolvimento do processo de 

aquisição, uma vez que, em determinada idade, crianças diferentes podem estar em diferentes 

momentos do processo de aquisição. Em linhas gerais, embora a idade seja, muitas vezes, o 

parâmetro de partida para tais classificações, ela não pode ser o fator mandatório para a 

classificação dos estágios de aquisição.  

Fromkin e Rodman (1993) classificaram em quatro etapas o processo de aquisição.  

1. Balbucio: inicia-se aproximadamente aos seis meses de idade. A produção de sons 

nessa etapa não apresenta valor linguístico. 

2. Holofrástico: inicia-se, aproximadamente, quando a criança completa um ano. 

Nessa etapa, a produção de sons tem valor linguístico e a criança produz uma 

palavra que corresponde ao sentido de uma sentença completa.  

3. Estágio de duas palavras: inicia-se, aproximadamente, quando a criança tem um 

ano e meio e se estende até os dois anos de idade. Nessa etapa, a criança começa a 

concatenar elementos da categoria lexical, formando enunciados de apenas duas 

palavras, sem utilizar, no entanto, elementos das categorias funcionais. 

4. Telegráfico: inicia-se, aproximadamente, quando a criança completa dois anos. 

Nessa etapa, a criança forma enunciados com mais de duas palavras, embora ainda 

haja ausência de elementos funcionais, tais como preposições e 

complementizadores. Após essa etapa, a gramática da criança se aproxima da 

gramática do adulto. 
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Crain e Lillo-Martin (1999) através de um estudo realizado a partir de análises de 

dados de fala espontânea de crianças, também propuseram percursos do desenvolvimento 

linguístico, também tendo como parâmetro base a idade dos informantes. 

1. Aproximadamente um ano: produção das primeiras palavras, geralmente 

relacionadas ao ambiente imediato da criança. Nessa etapa, a criança utiliza ora 

apenas gestos, ora gestos e palavras para se comunicar.  

2. Aproximadamente um ano e meio: as crianças começam a juntar palavras e o seu 

vocabulário aumenta consideravelmente. Os gestos passam a ser menos 

necessários. 

3. Aproximadamente dois anos: devido ao grande desenvolvimento linguístico 

característico dessa fase, é necessário mais um parâmetro de classificação, além da 

idade, para precisar em que estágio da aquisição a criança se encontra. Dessa 

forma, desenvolveu-se o cálculo do MLU (Mean Lenght Utterance), que mede a 

extensão do enunciado e do vocabulário das crianças para classificá- las em 

estágios que variam de I a V. Abaixo, estão listados todos os estágios: 

3.1 Estágio I – MLU igual a 1,75. Nessa etapa, aproximadamente aos dois anos de 

idade, a criança tem um vocabulário de 400 palavras.  

3.2 Estágio II – MLU igual a 2,25. Nessa etapa, aproximadamente dos dois anos e 

meio aos três anos, a criança tem um vocabulário de aproximadamente 900 

palavras. 

3.3 Estágio III – MLU iguala a 2,75. Nessa etapa, aproximadamente dos três anos 

aos três anos e meio, a criança tem um vocabulário de 1.200 palavras.  

3.4 Estágio IV – MLU igual a 3,5. Nessa etapa, aproximadamente dos três anos e 

meio aos quatro anos, a criança tem um vocabulário de 1.500 palavras. 

3.5 Estágio V – MLU igual a 4.0. Nessa etapa, aproximadamente dos quatro aos 

cinco anos, a crianças tem um vocabulário de 1.900 palavras. 
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Levando-se em consideração que as crianças utilizadas neste estudo começaram a ser 

monitoradas quando tinham entre um ano e meio e dois anos, avaliou-se, se, de fato, elas 

estavam na fase de duas palavras, de acordo com a classificação de Fromkin e Rodman 

(1993), o que se confirmou através dos dados. Tal constatação é positiva para o presente 

estudo, uma vez que nessa etapa não há qualquer uso de elementos funcionais na fala das 

crianças, de modo que se tem a garantia de que os primeiros usos de elementos funcionais 

foram registrados pela presente pesquisa. 

No que diz respeito à classificação de Crain e Lillo-Martin (1999), sabe-se que no 

início da pesquisa as crianças estavam na etapa 2. Com base na idade das crianças, pode-se 

afirmar que, ao término do estudo, elas estavam aproximadamente no estágio II, medido pelo 

MLU. 

O próximo capítulo, dedicado aos resultados e análise do presente estudo, é dividido 

em duas seções. A primeira traz o resultado geral dos dados produzidos pelas crianças, 

considerando a quantidade de vezes em que determinado morfema flexional se combinou a 

determinado tipo de verbo durante todo o tempo da pesquisa. Essa seção é subdividida em 

duas subseções, uma vez que esses resultados são apresentados individualmente. A segunda 

seção traz uma análise detalhada desses resultados, levando em consideração as ocorrências 

investigadas em cada uma das gravações e outras observações feitas durante o tempo da 

coleta de dados que contribuíram para a análise desta pesquisa. Do mesmo modo que a 

primeira seção, esta também é subdividida em duas seções, cada uma delas dedicada à análise 

dos dados de cada uma das crianças.  
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4 Resultados e Análise  

 

O objetivo desta seção é apresentar o resultado deste estudo, bem como a análise 

desses resultados. Para isso, são levados em consideração os dados obtidos através da coleta 

realizada, de acordo com o que foi explicado no capítulo anterior.  

Este capítulo é dividido da seguinte forma: a primeira seção trata dos resultados 

obtidos com a coleta de dados, de uma forma geral, para cada uma das crianças; a segunda 

seção trata de uma análise mais detalhada desses dados, de modo a responder a questão 

proposta na hipótese adotada no presente trabalho.  

 

4.1 Resultado geral 

 

Nesta seção, são apresentados os dados gerais sobre a produção de verbos associados 

às morfologias de perfectivo e de progressivo em dados de fala espontânea de cada uma das 

crianças. Dessa forma, se apresentará o total de ocorrências de cada uma das morfologias, 

levando em consideração também os tipos de verbo, de acordo com a proposta de Vendler 

(1967), que se combinaram a essas morfologias consideradas.  

As próximas subseções tratam dessas informações de modo independente para cada 

uma das crianças utilizadas como informantes nesta pesquisa.  

 

4.1.2 Criança 1 

 

Os dados que serão apresentados a seguir correspondem aos dados de fala espontânea 

da primeira criança considerada no presente estudo. Esses dados foram coletados durante 

quinze meses e os detalhes sobre essas coletas foram explicitados no capítulo anterior. 

Levando em consideração o total de ocorrências verbais com morfologia de perfectivo e de 

progressivo produzidos pela criança e selecionados para o trabalho, foi encontrado um total de 

cento e vinte (121) ocorrências. 
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Desse total de ocorrências, noventa e oito (98) corresponde a verbos com morfologia 

de perfectivo, o que seria equivalente a 80,9% do total. Já a combinação de verbos com 

morfologia de progressivo ocorreu vinte e três (23) vezes, correspondendo a 19,1% do total 

considerado. 

Avaliando mais especificamente a associação de determinada morfologia verbal com 

determinada categoria de verbo, dentre as categorias propostas por Vendler (1967), no que diz 

respeito aos verbos com morfologia de perfectivo, houve um total de trinta e um (31) verbos 

de atividade, seis (6) de processo culminado, cinquenta e cinco (55) de culminação e seis (6) 

de estado. Já no que diz respeito aos verbos combinados com morfologia de progressivo, 

dezenove (19) eram de atividade, dois (2) de processo culminado e apenas um (1) de 

culminação. Não houve a combinação de verbos de estado com morfologia de progressivo.  

O quadro abaixo resume os resultados: 

 

 PERFECTIVO PROGRESSIVO 

Verbos de Atividade 31 20 

Verbos de Processo Culminado  6 2 

Verbos de Culminação 55 1 

Verbos de Estado 6 0 

Total: 98 (80,9%) 23 (19,1%) 

Tabela 2: resultado geral – criança 1 

 

Esses resultados mostram que, em etapas iniciais de aquisição de linguagem, a 

morfologia de perfectivo é mais produtiva do que a morfologia de progressivo. Tal dado pode 

mostrar que a primeira morfologia deve ser adquirida primeiro do que a segunda. Para 

assegurar tal conclusão, no entanto, é necessário analisar com mais cuidado os dados por 

gravação, na próxima seção.  



82 

 

Além disso, os dados mostram que certas morfologias se combinaram de modo mais 

produtivo a certos tipos de verbo. No caso do perfectivo, por exemplo, é possível afirmar que 

houve preferência pela sua combinação com verbos de culminação, seguido pelos verbos de 

atividade. Já a morfologia de progressivo se combinou preferencialmente com verbos de 

atividade. Isso, no entanto, não é o suficiente para afirmar que a hipótese adotada pôde ou não 

pôde ser refutada, uma vez que é necessário analisar os resultados por gravação para 

acompanhar o desenvolvimento linguístico da criança.  

Na próxima seção, é apresentado esse mesmo panorama para os dados obtidos pela 

criança 2. 

 

4.1.2 Criança 2 

 

Os dados apresentados nesta subseção correspondem à segunda criança considerada 

neste trabalho. Esses dados foram coletados durante onze meses e a metodologia relativa a 

essas coletas foi explicitada no capítulo anterior. Levando em consideração o total de 

ocorrências verbais com morfologia de perfectivo e de progressivo produzidos pela criança e 

selecionados para o trabalho, foi encontrado um total de sessenta e sete (67) ocorrências. 

Dessas ocorrências, cinquenta e duas (52) correspondem a verbos com morfologia de 

perfectivo, o que representa 77,6% do total. Por outro lado, quinze (15) verbos se combinaram 

com a morfologia de progressivo, o que corresponde a 22,4% do total considerado. 

Avaliando de modo mais detalhado e levando em consideração a associação de 

determinada morfologia verbal com determinada categoria de verbo, dentre as categorias 

propostas por Vendler (1967), no que diz respeito aos verbos com morfologia de perfectivo, 

houve um total de treze (13) verbos de atividade, treze (13) de processo culminado e vinte e 

seis (26) de culminação. Já no que diz respeito aos verbos combinados com morfologia de 

progressivo, catorze (14) eram de atividade e um (1) de processo culminado. Não houve 

combinação de morfologia de progressivo com verbos de culminação. Nos dados 

considerados, também não houve a combinação de verbos de estado com morfologia de 

perfectivo e tampouco de progressivo.   
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O quadro abaixo resume os resultados: 

 

 PERFECTIVO PROGRESSIVO 

Verbos de Atividade 13 14 

Verbos de Processo Culminado  13 1 

Verbos de Culminação 26 0 

Verbos de Estado 0 0 

Total: 52 (77,6%) 15 (22,4%) 

Tabela 3: resultado geral – criança 2 

 

Assim como nos resultados da criança 1, observou-se que, em etapas iniciais de 

aquisição de linguagem, a morfologia de perfectivo é mais produtiva do que a morfologia de 

progressivo. Tal dado pode mostrar que a primeira morfologia deve ser adquir ida primeiro do 

que a segunda, mas, é necessário analisar com mais cuidado os dados por gravação, na 

próxima seção, antes de estabelecer tal conclusão.  

Os dados mostram também que certas morfologias se combinaram de modo mais 

produtivo a certos tipos de verbo. No caso do perfectivo, por exemplo, é possível afirmar que 

houve preferência pela sua combinação com verbos de culminação. Já a morfologia de 

progressivo se combinou preferencialmente com verbos de atividade. Isso, no entanto, não é o 

suficiente para afirmar que a hipótese adotada pôde ou não pôde ser refutada, uma vez que é 

necessário analisar os resultados por gravação para acompanhar o desenvolvimento 

linguístico da criança. 

A próxima seção trata da análise mais aprofundada dos dados apresentados.  
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4.2 Análise dos dados 

 

Na seção anterior, os números gerais relativos às produções de verbos combinados às 

morfologias estudadas neste trabalho foram apresentados. Nesta seção, será analisado o 

resultado de modo mais aprofundado, levando em consideração a ordem em que a criança 

adquiriu cada uma das morfologias analisadas neste trabalho. Isso é importante, uma vez que 

o presente trabalho se caracteriza por ser um estudo longitudinal. Dessa forma, foi possível 

observar se determinada morfologia foi adquirida antes do que outra ou se determinado tipo 

de verbo, de fato, se combinava apenas a um tipo de morfologia nas etapas iniciais de 

aquisição de linguagem, conforme propõe a hipótese defendida neste estudo. Outras 

informações observadas durante o desenvolvimento linguístico das crianças também são 

consideradas nesta seção. 

A hipótese adotada, conforme já foi explicitado em capítulos anteriores, afirma que o 

aspecto semântico controla o uso das flexões verbais em etapas iniciais de aquisição de 

linguagem. Dessa forma, a morfologia verbal utilizada pela criança em etapas iniciais de 

aquisição seria selecionada com base no significado aspectual intrínseco aos verbos. Para 

determinar esse significado, foi utilizado no presente trabalho, como também já foi 

explicitado em seções anteriores, a classificação verbal de Vendler (1967). Foi considerado 

também nessa análise o significado aspectual de outros elementos sentenciais.  

Cabe ressaltar, no entanto, que na análise apresentada a seguir, nem sempre era fácil 

determinar o significado aspectual de determinados verbos em determinados contextos. Isso 

porque, devido ao caráter composicional do aspecto, os outros elementos da sentença – 

inclusive a informação trazida pela própria flexão verbal – interferiam nessa leitura aspectual. 

Dessa forma, tentou-se analisar cada verbo de cada ocorrência através dos traços que Vendler 

(1967) afirma serem definidores das categorias verbais propostas por ele: dinamicidade, 

duratividade e telicidade. 

Este trabalho, como foi explicitado no capítulo anterior, se caracteriza por ser 

constituído por dois estudos de caso. Dessa forma, a análise que se segue foi realizada de 

modo individual para os dados de cada uma das crianças estudadas no presente trabalho. Para 

que fique claro o desenvolvimento linguístico das crianças, os resultados serão analisados por 
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gravações e, junto com a indicação da gravação, virá expressa a idade que a criança tinha 

naquele momento. 

Vale ressaltar que dados adicionais produzidos pela criança podem ser encontrados no 

anexo I. 

 

4.2.1 Criança 1 

 

Esta seção trata de uma análise mais detalhada dos dados da criança 1. Primeiramente, 

deve-se levar em consideração que as duas primeiras gravações feitas para esta pesquisa não 

foram consideradas na análise. Isso porque essas gravações tinham como objetivo apenas 

assegurar que a criança não produzia elementos funcionais naquele momento, de modo que a 

presente pesquisa pudesse, de fato, contemplar as primeiras ocorrências das morfologias 

investigadas. 

Dentre as gravações consideradas, na primeira, na segunda e na terceira, a criança 1 

não produziu verbos combinados às morfologias investigadas neste trabalho de maneira 

espontânea. A única produção verbal registrada nesse primeiro momento ocorreu na terceira 

gravação e foi interpretada como um eco da fala da mãe: 

 

19. M: Acabou? 

- bô 

   

Um aspecto que é importante ressaltar é que, apesar de produzir ecos de verbos com 

morfologia de perfectivo, essa criança não produziu, nessa etapa, ecos de ocorrências verbais 

com morfologia de progressivo: 

 

20. M: Fala “tô vendo o DVD!” 
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- DVD 

 

Na quarta gravação (1;11), continuam aparecendo ecos de verbos combinados com a 

morfologia de perfectivo: 

 

21. - Caiu. 

Mãe: O que que caiu, filho? 

- Caiu. 

Mãe: o que que caiu, filho? 

- Caiu. 

Mãe: o que que caiu, filho? 

- Caiu. 

Mãe: o que que caiu, filho. 

- A bola.’ 

 

Como apenas a primeira ocorrência do verbo “cair” com a morfologia de perfectivo, 

nesse caso, aconteceu de maneira espontânea, apenas essa ocorrência foi considerada para os 

resultados dessa pesquisa.  

Na quinta gravação (2;0), eliminando os possíveis ecos da fala dos adultos, a criança 

produziu cinco verbos combinados à morfologia de perfectivo. Dentre esses verbos, quatro 

eram de culminação (como na frase “Chegou o bibi”) e apenas um era de atividade (como na 

pergunta “Viu?”). Por último, a criança ainda produziu um verbo de atividade no gerúndio. 

Nesse contexto, interpretou-se que a criança buscava um significado progressivo para o 

enunciado produzido em (22). Cabe ressaltar que a partir desse momento, de acordo com a 

classificação dos estágios de aquisição de Crain e Lillo-Martin (1999), a criança entraria na 

etapa 3 da aquisição, mais especificamente, no estágio I do MLU.  
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22. - dumino 

T: O quê? 

- dumino 

  

Em (22), observa-se o uso da forma “dumino” (dormindo) para a expressão do aspecto 

progressivo. Analisando a perífrase “estar + gerúndio” no PB, é possível verificar que a 

informação temporal está presente no auxiliar, estando, dessa forma, o traço de 

progressividade vinculado ao gerúndio. O uso apenas do verbo principal no gerúndio para 

expressar progressividade pode ser mais um indício favorável à Hipótese da Primazia do 

Aspecto.  

Na sexta gravação (2;1), os ecos com o uso do progressivo ainda são bastante raros. 

Nessa gravação, dentre as ocorrências consideradas nos resultados, há cinco ocorrências de 

verbos com uso da morfologia de perfectivo. Todas essas ocorrências são com verbos de 

culminação.  

 

23. - O Mickey caiu. 

A: hummm... fim! 

- Cabô! 

   

No caso da ocorrência em (23), observa-se primeiramente o uso do verbo “cair” com 

morfologia de perfectivo de maneira bastante espontânea. Esse uso se faz em um momento 

em que a criança está brincando com o boneco Mickey. Após o adulto dizer “fim!”, a criança 

complementa essa fala com o uso da forma “cabô”. Levando em consideração a ideia de que o 

perfectivo mostra o evento como um bloco fechado no tempo passado, muitas vezes essa 

noção se confunde até mesmo com o conceito de finitude/não finitude de um evento 

(COMRIE, 1976). O fato de a criança, nessa interação com o adulto ter utilizado uma 

morfologia de perfectivo – combinada com um verbo classificado como “culminação”, ou 

seja, com um verbo que tem em seu significado intrínseco uma ideia de um evento 
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instantâneo, focalizado no fim desse evento – mostra que ela pode, nesse momento, já ter 

conhecimento sobre esses conceitos (finitude e duratividade) e sobre a expressão linguística 

de tais conceitos. 

Na sétima gravação (2;2), há três ocorrências de verbos com morfologia de perfectivo. 

Destes, todos são verbos de culminação (como em “Estourou bola”). A criança também 

produz um verbo de atividade combinado à morfologia de progressivo (“Tio Pedro 

trabalhando”). Assim como no exemplo em (22), a criança expressa o aspecto progressivo 

utilizando apenas o verbo principal no gerúndio, sem o auxiliar expressando também a noção 

de tempo.  

Na oitava gravação (2;3) houve pouca ocorrência relevante para este estudo. Apenas 

foram registradas duas ocorrências de verbos de culminação combinados à morfologia de 

perfectivo. Em ambos os casos, o verbo produzido foi o verbo “cair” (como em “Ele caiu no 

chão.”).  

Na nona gravação (2;4), houve quatro ocorrências de verbos combinados à morfologia 

de perfectivo. Dentre esses verbos, três eram de culminação (como em “Mamãe, papai pegou 

minha guitarra”) e um de atividade (“Jogou bola”). Na décima gravação (2;5), houve também 

quatro ocorrências de verbos combinados à morfologia de perfectivo, sendo duas com verbos 

de culminação (como em “Papai, dá a baqueta. Acabou!”) e duas com verbos de atividade 

(como em “Bincou de binquedo.”). 

A partir da décima primeira gravação (2;6), foi constatado um grande 

desenvolvimento no processo de aquisição da criança. Com isso, o número de ocorrências 

passou a ser mais significativo por gravação. Além disso, a criança passou a utilizar 

combinações de tipos de verbos e morfologias até então não produzidas. Com isso, na décima 

primeira gravação, houve dez ocorrências de verbos combinados às morfologias consideradas 

neste estudo. Destas, sete foram com morfologia de perfectivo, e três foram com morfologia 

de progressivo. Das ocorrências de verbos com morfologia de perfectivo, cinco foram 

relativas à combinação dessa morfologia com verbos de culminação (como em “Ai, não 

achou!”) e duas com morfologia de processo culminado (como em “Papai deu de pesente.”). 

Das ocorrências de verbos com morfologia de progressivo, houve duas ocorrências com verbo 

de atividade (como em “Tá cantando Beatles.”) e uma ocorrência de verbo de processo 
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culminado (“A Joana tá chegando.”). Vale ressaltar que, diferentemente das demais produções 

de verbos no progressivo ocorridas até então, essas duas novas ocorrências correspondiam ao 

uso da perífrase “estar + gerúndio”, e não apenas do verbo principal no gerúndio. Com isso, 

demonstra-se a expressão linguística da categoria de Tempo, até então inexistente nesse 

contexto. Cabe ressaltar que a partir desse momento, de acordo com a classificação dos 

estágios de aquisição de Crain e Lillo-Martin (1999), a criança entraria no estágio II do MLU. 

Na décima segunda gravação (2;7), houve trinta e sete ocorrências de verbos 

combinados às morfologias consideradas neste estudo. Destas, trinta e duas ocorrências foram 

com morfologia de perfectivo, e cinco foram com morfologia de progressivo. Dos verbos 

combinados com a morfologia de perfectivo, dezessete eram de culminação (como em “Ele 

caiu em cima do vovô.”), onze eram de atividade (como em “A Joana bateu no Antônio.”), 

três eram de estado (como em “Fez balulo!”) e apenas um era de processo culminado (“Ele foi 

comprar pizza.”). Dos cinco verbos combinados com a morfologia de progressivo, quatro 

eram de atividade (como em “Olha, ele tá voando.”) e apenas um era de processo culminado 

(“Mamãe tá fazendo bolo.”).  

Na décima terceira gravação (2;8), houve dezenove ocorrências de verbos combinados 

às morfologias consideradas neste estudo. Destas, dez foram com morfologia de perfectivo, e 

nove foram com morfologia de progressivo. Dos verbos combinados com a morfologia de 

perfectivo, oito eram de culminação (como em “Olha, eu ganhei!”) e dois eram de atividade 

(como em “Eu viu patinhos.”). Dos verbos combinados com a morfologia de progressivo, oito 

eram de atividade (como em “Eu tá vendo vovó!”) e apenas um era de processo culminado 

(“Tio xandi tá chegando hoje.”). 

Na décima quarta gravação (2;9), houve vinte e sete ocorrências de verbos 

combinados às morfologias consideradas neste estudo. Destas, vinte e três foram com 

morfologia de perfectivo e quatro com morfologia de progressivo. Dos verbos combinados 

com a morfologia de perfectivo, onze eram de atividade (como em “Falei com o Rafael.”), 

quatro eram de processo culminado (como em “O Antônio foi pra lá”), cinco eram de 

culminação (como em “O Antônio caiu.”) e três eram de estado (como em “O papai ficou com 

um [piso].”). Todos os verbos combinados com a morfologia de progressivo eram de 

atividade (como em “Ele tá comendo sorvete”).  
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A última gravação (2;10) não foi produtiva e houve ocorrência de apenas duas formas 

verbais relevantes para este estudo. Ambas mostram a combinação de morfologia de 

perfectivo com verbos de atividade (“Foi no shopping, no cinema, eu viu o filme dos 

aviões.”). 

Os gráficos a seguir resumem o desenvolvimento linguístico da criança 1 levando em 

consideração o uso das morfologias analisadas combinadas a cada um dos tipos de verbo 

considerados. 

 

 

Gráfico 1: perfect ivo – criança 1 
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Gráfico 2: progressivo – criança 1 

 

 

Gráfico 3: perfect ivo x progressivo – criança 1 

 

Antes de analisar cada uma das partes da hipótese adotadas no trabalho (SHIRAI E 

ANDERSEN, 1995), cabe lembrar que cada uma delas parte de uma hipótese maior: o aspecto 

semântico controla o uso das flexões verbais em etapas iniciais da aquisição. Dessa forma, o 
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nódulo de Aspecto emergiria primeiramente na gramática da criança, sendo, então, dominado 

pelo nódulo de Tempo. Essa hipótese não foi refutada. Isso porque, de fato, cada uma das 

morfologias está combinada a tipos de verbo específicos nas etapas mais iniciais de aquisição. 

Além disso, uma série de indícios parece contribuir para essa interpretação. Um deles é a frase 

em (23), que parece ressaltar bastante que a noção aspectual perfectiva já havia sido adquirida 

naquele momento. Outro indício ressaltado na análise é a ausência de marcação temporal na 

perífrase “estar + gerúndio”, até a décima gravação, o que pode ser exemplificado em (22).    

No caso da morfologia de perfectivo, até a décima gravação essa morfologia está 

sempre combinada ou a verbos de culminação ou a verbos de atividade. Apenas depois da 

décima gravação os outros tipos de verbo começam a surgir combinados a essa morfologia. Já 

a morfologia de progressivo apareceu combinada somente a verbos de atividade e de processo 

culminado até o final da coleta de dados, o que pode sinalizar que o aspecto contínuo, que é 

expresso por essa morfologia, ainda estava em processo de aquisição na gramática da criança 

com o término das gravações utilizadas neste trabalho. Outro indício de que essa noção 

aspectual ainda estava em etapas iniciais de aquisição é a diferença acentuada no gráfico 3 no 

que diz respeito aos usos de cada uma das morfologias investigadas.  

Comparando os resultados da criança 1 a cada uma das duas partes da Hipótese da 

Primazia do Aspecto, fica claro que: 

(i) a primeira parte da hipótese, que afirma que as crianças utilizam primeiramente 

o perfectivo com verbos de culminação e de processo culminado, foi refutada. 

Isso porque, nos dados analisados, a morfologia de perfectivo apareceu 

combinada a verbos de culminação e de atividade. Esse fato, no entanto, não 

nega o pressuposto maior de que são categorias do aspecto semântico que 

controlam a aquisição das morfologias verbais.  

 

(ii) já a segunda parte da hipótese, que afirma que a morfologia de progressivo é 

utilizada em etapas iniciais de aquisição com verbos de atividade e que, depois, 

seu uso é estendido para verbos de processo culminado e verbos de 

culminação, não foi refutada. Isso porque, nos dados analisados, de fato, essa 

morfologia foi usada primeiramente com verbos de atividade e, depois, seu uso 

foi estendido a verbos de processo culminado. Como foi explicitado 
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anteriormente, é possível que a noção aspectual expressa por essa morfologia 

ainda não tenha sido completamente adquirida até o término deste estudo, o 

que inviabiliza determinar se a criança estendeu posteriormente o uso dessa 

morfologia a verbos de culminação.  

Na próxima seção, serão analisados os dados obtidos pela criança 2.  

 

4.2.2 Criança 2 

 

Esta seção trata de uma análise mais detalhada dos dados da criança 2. Assim como foi 

explicitado na seção anterior para a criança 1, deve-se levar em consideração que as duas 

primeiras gravações feitas para esta pesquisa não foram consideradas na análise, pois elas 

tinham objetivo diagnóstico. Dessa forma, buscavam garantir que a criança não produzia as 

morfologias investigadas neste trabalho e que, assim, seria possível que este investigasse as 

etapas iniciais de aquisição. 

Na primeira gravação (1;11) considerada para a análise, não houve ocorrência de 

verbos combinados às morfologias investigadas.  

Na segunda gravação (2;0), a criança produziu dois verbos de culminação com 

morfologia de perfectivo (como em “Mamãe, tedô!” – verbo quebrar). Cabe ressaltar que a 

partir desse momento, de acordo com a classificação dos estágios de aquisição de Crain e 

Lillo-Martin (1999), a criança entraria na etapa 3 da aquisição, mais especificamente, no 

estágio I do MLU. 

É necessário fazer uma observação sobre os enunciados considerados como “eco” na 

pesquisa. Na terceira gravação (2;1), observou-se que até mesmo em situação em que se 

esperava a produção de eco por parte da criança, ela não produzia os morfemas de perfectivo 

e de progressivo, investigados na pesquisa. O diálogo a seguir ilustra um pouco em que 

situações se esperava produções de eco e como a criança reagia nessas circunstâncias.  
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24. M: Papai foi trabalhar, foi? 

- É. 

 

Algo semelhante já foi evidenciado na análise dos dados da criança 1. Em etapas mais 

iniciais de aquisição, essa criança não produzia a morfologia de progressivo nem mesmo por 

eco. É evidente que o objetivo da pesquisa não era que a criança produzisse tais ecos, mas a 

não realização desses enunciados em etapas mais iniciais, tanto por parte da criança 1, como 

por parte da criança 2, pode revelar que, dependendo da etapa em que a criança se encontre, 

ela não utiliza determinados morfemas flexionais nem mesmo para ecoar a fala de um adulto.    

Apesar da escassez de produções até então, na terceira gravação houve uma ocorrência 

de verbo de processo culminado com morfologia de perfectivo (“Não toxe” – verbo trazer). 

Na quarta gravação (2;2), houve três verbos combinados à morfologia de perfectivo. 

Destes, dois eram de culminação (como em “Bateu [no] lixo.”) e um era de atividade 

(“Bincou Ana.”). 

Na quinta gravação (2;3), houve ocorrência de seis verbos combinados às morfologias 

investigadas neste trabalho. Destas, três eram de verbos combinados à morfologia de 

perfectivo, e três eram de verbos combinados à morfologia de progressivo. Dentre aqueles 

com o uso da morfologia de perfectivo, um era de culminação (“Achou!”), um de atividade 

(“Bateu!” – em resposta à pergunta do porquê de ela ter ido para o castigo na escola) e um de 

processo culminado (“lolou” – verbo melhorar). Todos os verbos com o uso da morfologia de 

progressivo eram de atividade (como em “Tá chovendo.”). Nesse caso, todas as ocorrências 

de progressivo correspondiam ao uso da perífrase “estar + gerúndio”. 

Na sexta gravação (2;4), houve ocorrência de sete verbos combinados às morfologias 

investigadas neste trabalho. Destas, cinco eram de verbos combinados à morfologia de 

perfectivo e apenas duas eram de verbos combinados à morfologia de progressivo. Dentre os 

verbos combinados à morfologia de perfectivo, três eram de culminação (como em “Mamãe, 

acabou o biscoito!”), um era de atividade (“Tiraram foto.”) e um era de processo culminado 

(“Ai a Barbie tirou a sandália.”). Dentre os verbos combinados à morfologia de progressivo, 
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um era de atividade (“Tabaiando” – sobre a pergunta “Papai tá onde?”) e o outro era de 

processo culminado (“Tô indo embola.”). 

É importante observar que, diferentemente do que ocorreu na quinta gravação, a 

criança produz a morfologia de progressivo sem o uso do auxiliar. Na análise feita para a 

criança 1, constatou-se que, em um primeiro momento, a criança não expressava 

linguisticamente a noção de tempo (no que diz respeito a essa perífrase). No caso da criança 

2, parece haver uma instabilidade no uso desse auxiliar, o que pode também demonstrar um 

problema na expressão linguística de tempo e levar à ideia de que, nesse caso, a expressão 

linguística é apenas aspectual. Essa instabilidade não voltou a ser observada nas gravações 

seguintes. 

Na sétima gravação (2;5), houve dez ocorrências de verbos combinados à morfologia 

de perfectivo. Destas, cinco eram de verbos de culminação combinados a essa morfologia; 

três eram de verbos de atividade (como em “O papai Noel pegou – culminação – e correu – 

atividade”); e duas eram de verbos de processo culminado (como em “Já foi [ao médico].”). 

Não houve produção de verbos combinados à morfologia de progressivo nessa gravação.  

Na oitava gravação (2;6), houve treze ocorrências de verbos combinados às 

morfologias investigadas nesta pesquisa. Destas, dez eram de verbos com morfologia de 

perfectivo e três eram de verbos com morfologia de progressivo. Dentre os verbos com 

morfologia de perfectivo, sete eram de culminação (como em “Quebou!”), dois eram de 

processo culminado (como em “A Benda deu [a historinha].”) e apenas um era de atividade 

(“Eu comi a manga”). Todos os verbos com morfologia de progressivo eram de atividade 

(como em “Não tá tocando [o teclado].”). Cabe ressaltar que a partir desse momento, de 

acordo com a classificação dos estágios de aquisição de Crain e Lillo-Martin (1999), a criança 

entraria no estágio II do MLU. 

Na nona gravação (2;7), houve onze ocorrências de verbos combinados às morfologias 

investigadas. Destas, sete eram de verbos com morfologia de perfectivo e quatro eram de 

verbos com morfologia de progressivo. Dentre os verbos com morfologia de perfectivo, 

quatro eram de culminação (como em “Cadê o outro, não quebrou?”), dois eram de processo 

culminado (como em “Você trouxe outra?”) e apenas um era de atividade (“Ouviu isso?”). 
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Todos os verbos com morfologia de progressivo eram de atividade (como em “Olha, tá 

pulando!”). 

A décima gravação (2;8) foi menos produtiva se comparada às imediatamente 

anteriores. Houve cinco ocorrências de verbos combinados às morfologias consideradas, 

Destas, quatro eram de verbos com morfologia de perfectivo e apenas uma era de verbo com 

morfologia de progressivo. Dentre os verbos com morfologia de perfectivo, três eram de 

atividade (como em “Eu não comi nada”) e apenas um era de culminação (“...ele saiu...”). O 

verbo combinado à morfologia de progressivo era de atividade (“Eu tava dormindo.”). 

Na última gravação (2;9), houve onze ocorrências de verbos combinados às 

morfologias consideradas neste estudo. Destas, oito eram de verbos com morfologia de 

perfectivo e três eram de verbos com morfologia de progressivo. Dentre os verbos com 

morfologia de perfectivo, quatro eram de processo culminado (como em “Eu fui ontem no 

balé.”), dois eram de atividade (como em “Mãe, esse aqui você passou manteiga?”) e dois 

eram de culminação (como em “Abri!”). Todos os verbos com morfologia de progressivo 

eram de atividade (como em “Tá soltando [a figurinha].”).  

 Os gráficos a seguir resumem um pouco do desenvolvimento linguístico observado 

para a criança 2: 
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Gráfico 4: perfect ivo – criança 2 

 

 

Gráfico 5: progressivo – criança 2 

 

 

Gráfico 6: perfect ivo x progressivo – criança 2 
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Assim como foi feito para a criança 1, primeiramente, cabe analisar a hipótese maior: 

o aspecto semântico controla o uso das flexões verbais em etapas iniciais da aquisição e, 

assim, o nódulo de Aspecto emerge primeiramente na gramática da criança, sendo, então, 

dominado pelo nódulo de Tempo. Essa hipótese não foi refutada, pois, de fato, cada uma das 

morfologias está combinada a tipos de verbo específicos nas etapas mais iniciais de aquisição.  

Analisando especificamente o gráfico 4, relativo à primeira parte da hipótese, é 

possível perceber que a criança combina a morfologia de perfectivo aos tipos de verbo nesta 

ordem: culminação, processo culminado e atividade, tal como é proposto pela hipótese. No 

que diz respeito à segunda parte da hipótese, o gráfico 5 revela que há uma preferência clara 

pelo uso da morfologia de progressivo com verbo de atividade. Com isso, é possível afirmar 

que o aspecto semântico controla o uso das flexões verbais, sendo possível afirmar, dessa 

forma, que Aspecto emerge antes de Tempo. Outros elementos também parecem contribuir 

com esse pressuposto, como a instabilidade no uso do auxiliar ao expressar a noção aspectual 

progressiva até a sexta gravação.  

No que diz respeito à morfologia de progressivo, ela apareceu combinada somente a 

verbos de atividade até o final da coleta de dados (apenas um caso diferente foi registrado, 

com uso dessa morfologia combinada a um verbo de processo culminado), o que pode 

sinalizar que o aspecto contínuo, que é expresso por essa morfologia, ainda estava sendo 

adquirido após o término das gravações utilizadas neste trabalho. Outro indício de que essa 

noção aspectual ainda estava em etapas iniciais de aquisição é a diferença acentuada no 

gráfico 6 no que diz respeito aos usos de cada uma das morfologias investigadas.  

Comparando os resultados da criança 2 a cada uma das duas partes da Hipótese da 

Primazia do Aspecto, fica claro que: 

(i) a primeira parte, que afirma que as crianças utilizam primeiramente o 

perfectivo com verbos de culminação e de processo culminado, não foi 

refutada. Isso porque, apesar de a combinação da morfologia de perfectivo ter 

se estendido rapidamente a três tipos de verbo, a saber, verbos de culminação, 

de processo culminado e de atividade, nas primeiras gravações essa morfologia 

se combina primeiramente a verbos de culminação e depois a verbos de 

processo culminado, tal como propõe a hipótese. 
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(ii) já a segunda parte da hipótese, que afirma que a morfologia de progressivo é 

utilizada em etapas iniciais de aquisição com verbos de atividade e que, depois, 

seu uso é estendido para verbos de processo culminado e verbos de culminação 

não foi refutada. Isso porque, nos dados analisados, de fato, essa morfologia foi 

usada primeiramente com verbos de atividade e na única produção em que se 

observou uma combinação distinta, essa morfologia foi combinada a um verbo 

de processo culminado. Como foi explicitado anteriormente, é possível que a 

noção aspectual expressa por essa morfologia ainda não tenha sido 

completamente adquirida até o término deste estudo, o que inviabiliza 

determinar se essa segunda combinação se tornou mais produtiva com o passar 

do tempo, e se a criança estendeu posteriormente o uso dessa morfologia a 

verbos de culminação. 

5 Discussão 

 

O presente estudo de caso apresenta a análise dos dados de fala espontânea de duas 

crianças, no que diz respeito à emergência da categoria de Aspecto. Na seção anterior os 

resultados foram apresentados separadamente e a hipótese adotada foi devidamente analisada 

em cada um dos casos. Cabe agora ressaltar algumas questões adicionais sobre a análise de 

dados.  

A primeira parte da Hipótese da Primazia do Aspecto, que defende que o perfectivo se 

combina primeiramente a verbos de culminação e de processo culminado, foi refutada no caso 

da criança 1 e não foi refutada no caso da criança 2. No caso da criança 1, a morfologia de 

perfectivo se combinou nas etapas iniciais de aquisição a verbos de culminação e a verbos de 

atividade, sendo que o último não estava previsto pela hipótese adotada. Já no caso da criança 

2, a morfologia de perfectivo se combinou nas etapas iniciais de aquisição a verbos de 

culminação e a verbos de processo culminado, tal como propõe a hipótese adotada. No 

entanto, a criança 2 estendeu, já na quinta gravação considerada no trabalho, o uso dessa 

morfologia a verbos de atividade. Vale ressaltar que a criança 1 estendeu o uso dessa 

morfologia a um terceiro tipo de verbo (no caso, a verbos de processo culminado) somente a 

partir da décima gravação. Dessa forma, a ordem na qual as combinações de tipos de verbos 
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aconteceram com a morfologia investigada na primeira parte da hipótese adotada foi diferente 

no que diz respeito ao segundo verbo a se combinar com a morfologia. Além disso, a criança 

2 estendeu mais rapidamente os usos a outros tipos de verbo.  

No que diz respeito à segunda parte da Hipótese da Primazia do Aspecto, as duas 

crianças apresentaram resultados bastante semelhantes, pois ambas utilizaram a morfologia de 

progressivo combinada primeiramente a verbos de atividade e estenderam depois o seu uso a 

verbos de processo culminado. As duas crianças, ao término desta pesquisa, parecia m ainda 

estar adquirindo o aspecto contínuo, pois (i) ainda não haviam estendido o uso da morfologia 

de progressivo, que expressa o aspecto contínuo, a outros tipos de verbo e (ii) a morfologia de 

progressivo ainda era pouco produtiva se comparada à morfologia de perfectivo. Ao comparar 

de modo mais detalhado a produção da morfologia de progressivo por parte de cada uma das 

crianças é possível observar algumas diferenças entre elas. A criança 2, desde a quinta 

gravação, na qual a produção da morfologia de progressivo aconteceu pela primeira vez, 

produziu essa morfologia em praticamente todas as gravações. Já a criança 1 apresentou 

maior variação nesse quadro. A primeira vez em que a morfologia de progressivo foi 

registrada na sua fala foi também na quinta gravação, no entanto, até a décima gravação, essa 

morfologia apareceu pouco na sua fala, de modo que se tornou mais presente apenas a partir 

da décima primeira gravação. 

Ainda no que diz respeito à morfologia de progressivo há ainda uma última 

observação a ser feita. No caso das duas crianças, foi registrado o uso de formas de 

progressivo sem o uso do auxiliar “estar” da perífrase “estar + gerúndio”, que é a morfologia 

de progressivo do PB. A criança 1 utilizou a morfologia de progressivo apenas com o 

gerúndio até a décima gravação. A partir da décima primeira gravação, ela passou a utilizar 

essa morfologia com o auxiliar em todas as suas produções. Já a criança 2 demonstrou certa 

instabilidade no uso dessa forma verbal, uma vez que, na primeira gravação em que ela foi 

registrada em sua fala, a criança utilizou três vezes a morfologia com o auxiliar e, na gravação 

seguinte, utilizou a morfologia sem o auxiliar. Da sétima gravação em diante essa 

instabilidade não foi mais verificada. A ausência e até mesmo a instabilidade no uso do 

auxiliar foram interpretadas como uma questão relacionada à emergência da categoria de 

Tempo. Como já foi explicitado no capítulo anterior, esse fato pode ser mais uma evidência 

em favor da Hipótese da Primazia do Aspecto, uma vez que, na perífrase “estar + gerúndio”, a 
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informação temporal está codificada no auxiliar, cabendo à forma no gerúndio a expressão 

aspectual. Assim, ao utilizar a forma sem o auxiliar, a criança pode estar veiculando apenas as 

informações relativas à categoria de Aspecto, o que evidencia, assim, que essa categoria 

emergiria antes da categoria de Tempo. 

 Com relação ao número de dados, cabe mencionar que a criança 1 produziu uma 

quantidade maior de dados, o que pode ser justificado em parte pela diferença no número de 

gravação entre ambas. Por outro lado, existem questões relacionadas ao perfil de cada uma 

das crianças, uma vez que, durante as gravações, a criança 1 costumava ser mais 

comunicativa, de um modo geral.  

Ainda no que diz respeito aos números apresentados nos resultados, é possível 

verificar que nas últimas gravações o número de ocorrências de verbos com morfologia de 

perfectivo reduz-se drasticamente, o que pode ser notado claramente através dos gráficos 

apresentados no capítulo anterior. Esse fato pode ser explicado pelo fato de que, a partir de 

determinado momento, outras morfologias surgiram na fala da criança, como a morfologia de 

futuro e a própria morfologia de progressivo, de modo que a morfologia de perfectivo 

começou a competir, em frequência, com essas novas formas verbais, sofrendo, dessa forma, 

essa queda em seus números. 

Todas essas observações fazem com que seja necessário também retomar a discussão 

iniciada no capítulo de metodologia a respeito do uso de estudos de caso para investigações 

sobre aquisição de L1. Os resultados obtidos pela criança 1 e pela criança 2 foram bastante 

parecidos, de um modo geral. No entanto, a própria análise das hipóteses mostra que não 

houve padrão na pesquisa, visto que a primeira parte da hipótese investigada revelou 

diferenças nos resultados das duas crianças. Um olhar mais atento pode revelar que existem 

diferenças, ainda mais profundas, nos resultados individuais dessas crianças e produções 

linguísticas isoladas que podem ser bastante reveladoras para os objetivos de uma pesquisa. 

Um exemplo disso diz respeito ao exemplo em (23), em que a criança 1, em um enunciado, 

demonstra ter conhecimento sobre as noções de finitude e duratividade através da forma 

verbal “cabô” em um contexto bastante específico. Tais ocorrências só podem ser 

investigadas através de uma análise individual. Dessa forma, embora um estudo de grupo 

pudesse trazer contribuições importantes para um estudo como este, apenas o estudo de caso 

põe em evidência tais dados de bastante importância.  
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Uma questão interessante que acabou ganhando algum espaço neste estudo diz 

respeito à produção dos ecos. Embora eles não tenham sido considerados para o resultado 

final da pesquisa, o fato de, até determinado momento da aquisição, a criança não produzir 

ecos de morfologias específicas (no caso das duas crianças, em determinados momentos elas 

produziam apenas ecos do perfectivo, e não do progressivo, morfologia que foi adquirida mais 

tardiamente) pode revelar que, talvez, esses enunciados podem também ser dados  

interessantes para a pesquisa linguística e a produção deles pode indicar, sim, algum grau de 

conhecimento linguístico da criança sobre a forma produzida.  

No que diz respeito às conclusões deste estudo, o fato de as crianças utilizarem 

determinado morfema flexional apenas com determinados tipos de verbo relacionados aos 

traços definidores do aspecto semântico é um indício de que o aspecto semântico é o fator que 

controla a aquisição desses morfemas flexionais. As crianças podem se diferenciar no que diz 

respeito a quais serão as combinações entre morfologia e tipo de verbo, mas, neste estudo, 

fica claro que os morfemas flexionais estão relacionados a traços do aspecto semântico nas 

etapas iniciais de aquisição. Outro fator importante foi a expressão linguística do aspecto 

contínuo através apenas do gerúndio, e não da perífrase “estar + gerúndio”, pois demonstrou 

que, de fato, o Aspecto parece emergir antes de Tempo na gramática das crianças. Além disso, 

a ocorrência em (23) pode demonstrar um conhecimento da criança 1 no que diz respeito a 

informações aspectuais em etapas iniciais de aquisição de linguagem. Dessa forma, todos os 

dados apresentados e discutidos nesta pesquisa corroboram o pressuposto de que a categoria 

de Aspecto é dominada pela categoria de Tempo na árvore sintática. Isso porque, sendo essa 

categoria a que emerge antes, ela estaria mais próxima da camada lexical, enquanto a 

categoria de Tempo estaria mais distante, conforme representado na figura 7, apresentada no 

capítulo 2 e reproduzida a seguir: 
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Pollock (1989) e Chomsky (1995) apresentam dados que sustentam a ideia de que o 

movimento longo do verbo é sempre em direção ao nódulo de Tempo, o que só seria possível 

com o nódulo de Tempo ocupando uma posição mais alta do que a posição do nódulo de 

Concordância na árvore sintática. Com a retirada do nódulo de Concordância da árvore, os 

dados de Bok-Bennema (2001) reforçam qual deve ser a posição do nódulo de Tempo, pois 

seus dados reiteram o pressuposto de que o movimento longo do verbo é em direção a esse 

nódulo, sendo que o nódulo de Aspecto, tal como o de Concordância, deve ocupar uma 

posição intermediária em relação ao nódulo de Tempo e à camada lexical. Nesse sentido, o 

presente trabalho é mais uma evidência em favor da estrutura arbórea apresentada por esses 

autores, sobretudo por Bok-Bennema (2001). 

Por último, vale ressaltar que, em consonância com os pressupostos da Hipótese 

Continuísta de Wexler (1998), os dados deste trabalho revelam que as categorias sintáticas 

emergem, uma a uma, respeitando um calendário maturacional genético. Em outras palavras, 

o fato de os dados sustentarem que Aspecto emergiu antes de Tempo na gramática das 

 

Figura 9: reprodução do esquema da árvore sintática segundo Andersen (1989)  
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crianças, é mais uma evidência em favor da proposta de Wexler (1998), de que as categorias 

emergem, uma a uma, em um processo de maturação da gramática.  
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Considerações finais 

 

Este trabalho investigou a aquisição de linguagem a partir do arcabouço teórico da 

Gramática Gerativa. Com isso, foram defendidos pressupostos teóricos dessa gramática, como 

a modularidade da mente, a existência de uma Faculdade da Linguagem, a análise modular 

das categorias sintáticas, além dos demais pressupostos do PM, atual modelo de análise 

linguística adotado pela Gramática Gerativa.  

Neste estudo, de modo mais específico, investigou-se a aquisição da categoria de 

Aspecto no PB. Para isso, considerou-se a chamada Hipótese da Primazia do Aspecto 

(ANDERSEN, 1989), segundo a qual a categoria de Aspecto, mais especificamente o aspecto 

semântico, e não o aspecto gramatical, controla o uso das flexões verbais nas etapas iniciais 

de aquisição de linguagem. Dessa forma, as categorias do aspecto semântico (VENDLER, 

1967) controlariam a combinação de determinado morfema flexional àquele verbo. Assim, a 

morfologia de perfectivo, por exemplo, se combinaria apenas a verbos de culminação e de 

processo culminado nas etapas iniciais da aquisição de linguagem. A morfologia de 

progressivo, por outro lado, se combinaria apenas a verbos de atividade nas etapas iniciais de 

aquisição de uma língua.  

Entender qual categoria controla o uso das flexões verbais durante o processo de 

aquisição significa também entender certas relações de dominância na árvore sintática. Dessa 

forma, se, de fato, o Aspecto controla o uso das flexões verbais nas etapas iniciais de 

aquisição, essa categoria é dominada pela categoria de Tempo, uma vez que emergiria 

primeiramente na gramática da criança. O termo “emergir”, nesse caso, revela uma opção 

teórica feita neste estudo, pois se adotou o pressuposto de que as categorias funcionais não 

são adquiridas, mas já estão disponíveis na gramática da criança desde o seu nascimento. 

Desse modo, o que difere a gramática de uma criança da gramática de um adulto é a 

maturação dessas categorias.  

Para colocar à prova a hipótese adotada, foram feitos dois estudos de caso. Em ambos, 

não foi possível refutá- la, pois os dados revelaram que, de fato, o aspecto semântico parece 

controlar o uso das flexões verbais em etapas iniciais de aquisição.  Além da combinação entre 

morfologia e tipo de verbo uma série de outros fatores contribuíram para tal conclusão, como 
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a falta do auxiliar da perífrase “estar + gerúndio” na expressão do progressivo e o uso de 

outros itens lexicais para expressar noção aspectual.  

Além dessa hipótese maior, foram analisadas neste trabalho também as duas partes 

que Shirai e Andersen (1995) estabelecem como pertencentes à Hipótese da Primazia do 

Aspecto:  

• Primeira parte da hipótese: As crianças utilizam primeiramente o passado (ou 

perfectivo) predominantemente com verbos de culminação e de processo 

culminado, estendendo eventualmente o uso para verbos de atividade e, por 

último, para verbos de estado. 

• Segunda parte da hipótese: Em línguas que possuem a morfologia de 

progressivo, as crianças primeiramente usam essa morfologia principalmente 

com verbos de atividade, estendendo depois o seu uso para verbos de processo 

culminado e para verbos de culminação.  

O resultado dessa análise para cada uma das crianças foi o seguinte: 

 

 
Primeira Parte da Hipótese Segunda Parte da Hipótese 

Criança 1 

Refutada – Os padrões observados 
foram diferentes daqueles 

estabelecidos por Shirai e 
Andersen (1995). Não foi refutada 

Criança 2 Não foi refutada Não foi refutada 
Tabela 4: resumo dos resultados obtidos para a hipótese de Shirai e  Andersen (1995) 

 

Além de estudar a hipótese em questão, buscou-se também neste trabalho uma 

resposta à seguinte questão metodológica: no estudo de aquisição, é mais apropriado o estudo 

de caso ou o estudo de grupo? Analisando o quadro acima, parece que o estudo de grupo não 

poderia confirmar certos padrões no processo de aquisição, uma vez que, para as duas 

crianças, não se chegou a mesma conclusão. Além disso, um olhar mais atento aos dados 

permite concluir que há diferenças de padrões entre os dados obtidos pelas crianças 

investigadas, principalmente no que diz respeito aos dados obtidos para a morfologia de 
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perfectivo. Dessa forma, afirma-se a importância dos estudos de caso para essa população, 

como modo de entender melhor essas diferenças de padrões, que podem ser bastante 

reveladoras para o estudo linguístico.  
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Anexo  

 

Alguns dos Dados Considerados no Estudo 

 

A seguir estão alguns dos dados que foram considerados no presente estudo. É importante 

ressaltar que dada a grande quantidade de dados da pesquisa, optou-se por não reproduzi- los 

de modo integral. Dessa forma, apenas parte dos dados está sendo reproduzida neste anexo.  

Em cada um dos turnos de fala transcritos a seguir, está destacada, em negrito, a sentença que 

contenha a ocorrência verbal considerada para o presente estudo.  

A legenda a seguir tem por objetivo identificar os participantes dos diálogos descritos neste 

anexo, bem como demais símbolos utilizados que facilitem o seu entendimento:  

-: criança 

P: pai 

M: mãe 

T: pesquisadora 

A: outro participante 

(...): intervalo 

(incompreensível): trechos em que não pôde ser identificado o conteúdo da fala de 

determinado indivíduo. 

 

Criança 1 

 

1;8 

- Caiu. 
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Mãe: O que que caiu, filho? 

- Caiu. 

Mãe: o que que caiu, filho? 

- Caiu. 

Mãe: o que que caiu, filho? 

- Caiu. 

Mãe: o que que caiu, filho. 

- A bola.  

 

1;9 

M: Antônio! Vai jogar bola com a tia Thais, vai?! (incompreensível) Que que cê quer? Hum! 

A cuca! Ai, minha cuca! 

- Bateu! 

M: Vem cá pra mamãe dar beijinho, vem?! 

- Bateu cabeça. 

Thais: Bateu cabeça? 

- Bateu cabeça. 

 

1;11 

A: Como é que começa a história? “Era uma vez...”. Como é que é?  

- (incompreensível) O Mickey...caiu o Mickey (incompreensível). 

Alexandre: hummm... e depois? 
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- Pateta. 

(...) 

A: E Depois? 

- Depois. 

A: o que que aconteceu? Ai! 

T: Cabô história? 

A: Cabô! 

- Cabô história. 

T: Agora é o Antônio que vai contar a história.  

A: Isso. 

- (incompreensível) O Mickey caiu. 

A: Hum... Fim! 

- Cabô! 

 

A: E esse aqui? Rato? 

- (incompreensível) 

A: Tá com chapéu. 

- Chap... Ah! A bola! 

T: A bola! 

A: A bola! 

- Goool! 

A: E esse aqui é o quê? É o apito! 
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- Gooolaço! 

T: Gol de quem? 

- Gol! 

T: é gol de quem, é gol do Flamengo? 

A: Gol do Flamengo! (...) E aqui? O pato? 

- (incompreensível) 

A: Pato. 

- Aqui... Cabô! 

 

(A criança está brincando com uma lanterna de cabeça e consegue soltar a lanterna do fio. 

Então, fica tentando usá- la de outros modos, como ao redor do pescoço.) 

A: tá enrolado aí, cara? 

T: Isso é a luz? (...) É a luz? (...) Ai! A luz caiu, ó!  

(pega o fio da lanterna e entrega para T)  

T: Obrigada, tá? 

- Mamãe, tirou. Tirou. 

M: Tirou, não, filho! Fala “saiu”. Fala “saiu”  

- Saiu. 

M: Saiu!  

 

2;0 

(Deitado no colchão) 
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- Codei! Oi, oi! 

 

M: E aí? De que que cê quer brincar? Que que cê quer que a mamãe monte pra você?  

- É... carrinho... 

M: Carrinho? 

- É. 

M: Vamo (incompreensível) 

- Carrinho amarela! 

M: Verde! 

- Verde. 

M: Verde! Me dá a pecinha verde. 

- Amarela! 

M: Amarela, meu filho, parabéns! Pega uma azul pra mamãe? 

- Azul! 

M: Azul! 

- (como se estivesse chamando) Amarela! 

M: Não, queremos a azul! Como é que é o azul? 

- Azul? 

M: Cadê o azul? Olha o azul! Azul! Que cor é essa? 

- Azul! 

M: Meus parabéns! 

- Amarela. 
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M: Quer pegar uma amarela pra mamãe? Pega! Pega uma amarela pra mamãe! (...) Meus 

parabéns, meu filho! (...) Ih, olha o nosso carro! 

- Ah! 

M: Ih, soltou. A mamãe vai prender direito. 

- Verde. 

M: Não, esse é vermelho. 

- Vermelho. 

M: Isso! 

- Pode? 

M: Pode botar! O carro é seu! Aperta assim, ó, “puft!”. Puft!  

- Esse. 

M: Vamos fazer... 

- Ah! Tirou (no sentido de soltou, pois uma peça se soltou do carro que a criança estava 

montando). 

M: Tirou? 

 

2;2 

- Tio Alexandre pegou! Tio Alexandre pegou.  

Mãe: o quê, Antônio? 

-Tio Alexandre pegou! 

Mãe: Tio Alexandre pegou? 

- Pegou. 

Mãe: Pegou o quê? 
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- (incompreensível) 

 

- Papai, pega a bola. Pega a bola. 

P: Qual bola? Essa é a bolinha. 

- Essa é a bolinha? 

P: Bolinha colorida. 

- Joga! 

A: Ai! (...) Pulou. 

- Pulou. 

A: Aí, ó! 

P: Um, dois, três e... 

- Já! 

M: Ih! 

- Pegou a bola mamãe! 

M: Pegou a bola mamãe. Mamãe pegou a bola.  

 

2;4 

T: Antônio, fala uma coisa. Você foi pra escola hoje? 

- Não. 

T: Não foi pra escola hoje? 

- Brincou de brinquedo. 

T: Ah, brincou de brinquedo? 
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- (incompreensível) Brincou violão. 

T: Ah, agora brincou de violão! 

 

(P batuca com as baquetas de brinquedo da criança) 

 - (incompreensível) Papai, dá a baqueta. Acabou. Cabô! Cabô baqueta! Cabô! 

P: Tá bom, já entendi. 

- Cabô! Cabô! Cabô! Cabô! Cabô! Cabô! (tirando os tambores de perto do pai). Aqui, toma o 

caminhão! 

P: Posso brincar com o caminhão? 

- Aqui. 

P: Obrigado. Vou ficar aqui brincando com o caminhão.  

 

2;5 

- Ai, não achou 

T: o que foi? 

- Ai! Não achou! 

T: O que houve? Não achou? 

- Não achou. 

 

T: Que que papai tá fazendo ali? Que que o papai tá fazendo ali? Tá tocando o quê?  

- (incompreensível) pegou o violão. 

T: Pegou o violão, ele? De quem é esse violão? 
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(...) 

- Eu vou cantar. 

A: Então, canta! (...) Aqui... bate, bate.  

- Tá cantando Beatles. Eu canta Beatles. 

T: Você canta Beatles? 

(...) 

T: Que mais que você tem aí? Posso ver? Eita! E agora? (...) Escuta, que mais que você tem 

aí? Posso ver? 

- Pode. 

T: Que que é isso aqui? 

- O outro. Aqui o outro (incompreensível) 

T: Ih, que que é isso aí? 

- (incompreensível) 

T: É brinquedo? 

- É brinquedo do Backyardigans 

T: Do Backyardigans, né? Quem te deu esse? 

- Papai me deu presente. 

T: Papai te deu presente? Ah... muito bem! 

 

T: Qual música que cê quer cantar aí? 

- Beatles. 

T: Beatles? 
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(Emite sons como se fossem sons de guitarra) 

T: Qual música que cê gosta de tocar dos Beatles? 

(Emite sons como se fossem sons de guitarra) 

T: Quem te deu essa aí? 

- Presente. 

T: Foi quem? Foi presente? 

- Papai deu de pesente.  

T: Papai deu de presente? É? 

 

A: Deixa eu te perguntar uma coisa. O que que foi isso aqui no seu olho?  

- Machucou. 

A: Machucou? 

- Machucou. 

A: Como que você machucou isso? Hein? 

(...) 

A: Como que você machucou, oh, Antônio? (...) Antônio! (...) Quem machucou o seu olho? 

- O dedo aqui. 

A: Machucou o dedo também? 

M: Que que você bota pra machucar o dedo... quando machuca, o que você bota no dodói?  

- Bota... bota carro... bota o carro. 

M: O carro, né? Quer mostrar o carro pra tia Thais? Q uer? 

- Quer! 
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M: Mamãe vai pegar o carro pra você mostrar pra tia Thais.  

(...) 

M: Mostra pra tia Thais o que você bota.  

T: Ah! Muito bem! 

M: É o carro! 

- (incompreensível) dodói. 

M: Mamãe abre pra você botar no dodói.  

- Tio Alexandre, quer? 

A: Quero não, obrigado. Eu tô bem.  

M: Cadê, onde tá o dodói? Mostra o dodói pra mamãe. Não, não, aqui, tá na mão da mamãe, 

dá. 

- Quer botar no dodói. 

M: Tá, dá pro papai botar em você. 

P: Senta aí. 

M: Onde tá o dodói? 

P: Senta! 

- (incompreensível) 

P: Cadê o dodói? 

M: Mas o papai não tá dodói. Cadê o dodói do Antônio?  

- Papai tá dodói. 

P: Aonde? 

(A criança começa a dançar) 
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P: Cadê o dodói do papai? 

- Tá aqui o dodói do papai. 

P: Onde? 

- Dodói papai. 

P: (incompreensível) 

- Dá um! 

M: Oi? 

- Dá um. 

M: Pra quê? 

- Dá um. 

M: Pra quê? 

- O carro. 

M: Pra que que você quer o carro? 

- Dá um carro. 

M: Pra que que você quer o carro? 

- Dodói. 

M: Onde tá o dodói? (...) No dedo? 

- É. 

M: Dá lá pro papai botar no seu dodói.  

P: Cadê o seu dodói? 

- Achou! 

P: Achou o dodói! 



125 

 

 

2;6 

T: quando foi que você jogou basquete? 

- Eu brincou caiu. 

T: O quê? 

- Eu brincou de cair  

 

- Eu falou com o vovô e ele bateu no João. 

(...) 

T: E o João, chorou? 

- Ele caiu em cima do vovô. 

(...) 

- Ele ficou chorando. 

 

M: Filho, conta pra tia Thais onde você foi ontem.  

- Foi no zoológico. (eco) 

A: Foi no zoológico? 

- Foi, viu, viu hipopótamo! 

A: Viu hipopótamo? 

- Foi! (considero ou não?) 

 

A: Ah, é? E ele lavou a pata? 
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- Ele lavou a pata. (eco) 

A: e o rabo? Lavou o rabo? 

- Rabo. Ele viu vovó. 

 

- Cadê papai? 

M: Papai saiu, filho 

- Papai saiu? 

T: Saiu. 

- Saiu... ele foi comprar pizza. 

T: foi não. 

- Ele foi.. ele foi... ele foi com o moço. 

 

2;7 

- Aqui to pegando! 

T: Que que cê tá pegando? (...) Pode pegar isso? 

- Olha aqui (incompreensível) 

T: Pode pegar esse? (...) Pode? (...) Pode pegar esse? (...) A mamãe deixa pegar? Hein?  

- Quer 

T: Tá fazendo bagunça aí! (...) Cê tá fazendo bagunça aí. Vamo guardar? (...) Vamo?  

- Eu (incompreensível). Não eu tô botando (incompreensível) na cadeira.  

T: Tá botando o que na cadeira? 

- Tá dodói. 
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T: Ah, tá dodói, a cadeira? 

- Tá. 

T: Aí você tá botando isso aí pra ela?(...) Vem cá, cadê mamãe, hein?!  

- Olha! 

T: Cadê a mamãe do Antônio, que eu não to vendo aqui?  

- Eu to... eu tô botando. 

T: Vem cá, pode chamar o papai pra ver isso que cê tá fazendo? Pode? Papai 

P: Oi! 

T: Vem ver o que o Antônio tá fazendo! (...) (risos) Tá bonito, papai?  

- Árvore... a árvore de natal! 

T: É árvore de natal. 

P: Tá muito lindo, filho, essa árvore de natal.  

- Toma! 

T: Dá de presente pro papai, dá, a árvore de natal. Vai lá “papai, é seu!”.  

- Papai, é seu! 

P: Muito obrigado, filho! 

- (incompreensível) é seu presente.  

P: Vou guardar pra Páscoa, tá?  

- Tá! 

P: Brigado, tá? 

- Tá! 

P: Vou deixar aqui, tá, pra enfeitar! Tá bom? 
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(Pai sai do ambiente. Criança espirra) 

T: Eita, saúde! Vem cá, vamo jogar basquete? 

- Não. 

T: Que que cê quer fazer? 

- Eu vou, eu vou botar aqui, cadeira aqui.  

T: Ham. (...) Vai botar a cadeira aí e que mais? (...) A árvore de natal vai pra lá?  

- Vai! 

T: Que que cê vai fazer com a árvore de natal?  

- (incompreensível) 

T: Ih, tá caindo aí a árvore de natal! 

- Ah. Caiu? Ah! Caiu a minha árvore de natal! 

 

2;9  

M: O que o Pedro fez? 

- Antônio 

M: O que o Pedro fez com o Antônio? 

- Ele deu abraço  

 

- Eu bateu na cabeça do João. 

T: Você bateu na cabeça do João? 

- Foi. 

T: Mas você falou pra mamãe que ele te bateu e que você bateu nele?  
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- Eu batei no João, mamãe!  

 

- O Antônio caiu. 

T: É, o Antônio caiu? 

- O Antônio correu e caiu. 

T: Ah, entendi. 

- E o João bateu no Antônio. 

 

M: Filho, você foi na casa do dindo ontem? 

- Eu foi na casa do dindo ontem. 

T: Ah, é? 

- Foi. 

T: E você brincou muito lá? 

- Eu comeu bolo. 

 

M: Conta pra tia Thais que você foi no show dos Beatles! 

- Eu foi no show dos Beatles! (eco) 

T: Você foi no show dos Beatles! E você viu eles cantando? 

- Eles, eles tiraram fotos. 

T: É? Eles tiraram foto com você? 

- (incompreensível) Eu foi, eu, eu tirou foto com o Paul, com o John, com o Paul.  
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M: Filho, conta uma coisa pra mamãe: o que você fez hoje? (...) Você foi na feira?  

- Eu foi na fela. (Eco) 

M: Que que cê fez na feira? Hein, que que cê fez na feira?  

- Eu, eu, eu... meu pastel! 

M: Ah, cê comeu pastel. 

- Eu (incompreensível) a Renata pegou meu pastel. 

(...) 

M: que mais que cê fez na feira hoje? 

- Eu comeu uva.  
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Criança 2 

 

1;10  

T: Tá falando com quem? Com a vovó? 

- Não. 

T: Não? Então com quem? 

- Daniel. 

M: Daniel? 

- É. 

M: Quem é Daniel? (...) É da onde o Daniel? 

- Escola. 

M: Da escola? 

T: Então fala com ele. Fala “Alô, Daniel, tudo bem?”.  

- Mamãe. 

T: Ah, vai falar com a mamãe, agora? Manda beijo pra mamãe, manda? 

(A criança começa a brincar de rodar no meio da sala – com o celular da mãe na mão – e, 

então, cai.) 

T: Caiu, Antônia? 

- Caiu! 

T: Ai! 

(Continua brincando e cai novamente.) 
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- Ai! 

T: Ai! 

A: Caiu? 

- É. (...) Mamãe, quebrou. 

P: Quebrou? 

 

(A criança começa a ver o primo jogar vídeo game) 

P: Ela tá vendo o moço correr, né? 

- Ai, ai! 

T: Ai, ai! 

A: Ai, ai! 

- Ai! 

P: Olha lá, ela tá vendo negócio de tiro! 

- Papapapa... (...) morreu! 

 

1;11  

M: Cê vai tomar banho? 

- Vou. 

M: Que que cê quer fazer agora? 

- Tomar banho. 

A: Tomar banho? (...) Mas a água tá fria! Não tá fria, não, a água?  

M: Dá banho na Violeta! 
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- Quer banho. 

M: Cê vai escovar os dentes? 

- Banho, aqui, banho. 

M: Então vamo escovar os dentes primeiro? 

- (incompreensível) não trouxe. 

M: Não trouxe? 

 

2;1  

M: Já contou pro papai que ontem você foi lá na casa da vovó Rosângela?  

- A casa... 

P: Que que cê fez lá? 

- Bincou Ana. 

P: Brincou com a Ana? 

M: Brincou? Na vovó Rosângela? Brincou com quem? (...) Quem tava lá?  

P: Menininha? 

(sequência de difícil compreensão) 

M: A tia (incompreensível) fala o que pra (incompreensível)? (...) (incompreensível) escova 

os dentes (incompreensível)! Aí a Antônia fazia o quê? Mostrava o dente também! 

P: Mostra o dente! 

M: Vamo tomar café. A mamãe vai pegar (incompreensível) café. 

(Todos saem do quarto em direção à cozinha) 

M: Antônia vai comer saladinha de fruta? 
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P: Não, aí é sujo. Vem pra cá, filha! (...) Jogou fora? Ela jogou fora o chapéu da Mônica!  

(Passa perto da bancada) 

- Oh, aqui. Bateu. 

P: Bateu? 

- Bateu! 

 

2;3 

M: Filha, quem foi pro berço hoje na escola? 

- Antônia. 

M: Antônia foi pro berço? Que que a Antônia fez? 

- Bateu. 

M: Bateu em quem? 

- (incompreensível) 

M: Em quem? 

- (incompreensível) 

M: Ela é sua amiga? Era? 

T: Mas por que você bateu na sua amiga? Que que ela fez pra você? 

M: Que que sua amiga fez pra você bater nela? 

- A mamãe. 

M: A mamãe? Né da mamãe não... é da tia.  

T: Antônia, que que sua amiga fez pra você bater nela, hein?  

M: Oh...shh! Não, Antônia! 
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T: (incompreensível) E agora, vai ficar com o dedo rabiscado. 

M: Conta pra tia Thais como você ficou com dodói no joelho. Que você chorava. O que que a 

Antônia falava? Hein? Oh, vou mostrar pra...  

- Oh, a minha unha. 

T: Deixa eu ver. 

M: Oh, vou mostrar pra tia o seu dodói. (...) Oh, filha, vou mostrar pra tia o seu dodói. (...) 

Aqui filha, oh. Mostra pra tia. O dodói.  

- Vou mostrar. 

T: Nossa, o que foi isso? 

M: Como ficava a Antônia? 

T: O que é isso, Antônia? 

M: Como é que a Antônia ficava com dodói no joelho? (...) Fala pra tia, a Antônia ia no chão? 

Ia no chão, a Antônia? (...) A Antônia andava aonde? A Antônia ficava falando o quê? “Ai, 

ai”. Como é que era que a Antônia falava?  

T: Nossa, cadê o dodói, tá aqui ainda? Ou foi embora? 

M: (incompreensível) Mostra pra tia, pra tia ver! (...) Filha, deixa a tia ver! 

- Não. 

M: Psiu! Antônia! Antônia foi no pula-pula quando machucou o joelho? Foi? 

T: Foi no pula-pula. 

- lolou. 

T: O que que foi? 

- Lolou. 

M: Só depois que melhorou? 
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M: A Antônia foi no zoológico? Que que a Antônia viu no zoológico?  

- Macaco dodói. 

M: O macaco tava dodói? 

- Leão com dodói cabeça. 

M: O leão tava com dodói na cabeça? 

(...) 

M: E o elefante como tava? (...) Dançando? 

- Popô (incompreensível) 

M: Que isso, filha? 

- Popô (incompreensível) 

M: Hipopótamo? Que que tem o hipopótamo? 

- Tá miminu. 

M: Tava miminu!  

 

2;4 

T: E a Barbie, o que que a Barbie fez? 

- Bateu a Mônica. 

(...) 

- Ai a Barbie tirou a sandália 

(...) 

T: E o que aconteceu com a Popó 
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- Ela bateu.  

(...) 

-Vem botar tênis. 

T: Vai botar tênis em mim? 

- É. Tô indo embora 

 

2;6 

T: O que que aconteceu aí, Antônia? 

- Não tá tocando. 

T: Não tá tocando? 

- Quebrou. 

A: Quebrou? Quem quebrou? 

- Caiu. 

 

2;7  

- Mamãe, eu quero ver a rua. 

M: Ah, não filha! 

- Por quê? 

M: Eu tenho medo. 

- Por quê? 

M: Do bate bola. Do carnaval.  

- Cabô 
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(vendo televisão) 

- O cachorrinho lambeu, ó. 

(...) 

- Ih, pfff, quebrou o carro. 

M: É, quebrou o carro. 

- Por que quebrou?  

(...) 

- Cadê o outro, não quebrou? 

 

- Tia Thais, para, a gente tá vendo neném (pedindo para interromper a gravação)  

(...) 

- Cadê, cadê? 

T: Aqui, não tem nada gravando não, ó. Não tem nada não.  

- Por que tirou? 

T: Ham? 

- Por que tirou? 

 

2;9  

M: Ela não ganhou ovo de páscoa, não.  

P: O coelhinho não passou aqui, não. 

- Ele passou sim.  
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P: Passou? Você viu. 

- Eu não viu não. Eu tava dormindo. 

(...) 

P: Você tava aonde quando ele veio? 

- Eu tava (incompreensível) tava dormindo ele (incompreensível) ovo de páscoa, ele saiu e 

eu não viu. 

(...) 

P: Por que ele deixou na geladeira? 

- Porque... eu não comi. 

 

2;11 

(cantando boi da cara preta e assistindo DVD) 

- Mãe, mãe! Fui aí ontem! “Boi, boi, boi, ...” Fui ai ontem!  

(...) 

- “Boi, boi, boi, boi da cara preta”. Fui lá ontem! 

T: Ah, é? Cê foi lá ontem? Quem mais tava lá? 

 - Mamãe e papai. 

T: Puxa, quando cê for lá de novo, cê me fala. Posso ir lá com você?  

-  Já acabou. 

 

 

 



140 

 

 

 


