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No interior da capacidade cognitiva, a teoria da mente tem 
um caráter nitidamente racionalista. Aprender é, antes de 
tudo, uma questão de preencher detalhadamente uma 
estrutura que é inata. Afastamo-nos da tradição em vários 
aspectos, particularmente ao considerar o “sistema a 
priori” como biologicamente determinado. Fora dos limites 
da capacidade cognitiva, é necessário, infelizmente, 
aplicar uma teoria empirista da aprendizagem. Por isso, 
pouca aprendizagem é possível, o escopo da descoberta 
é mínimo, e encontrar-se-ão uniformidades através de 
domínios e através de espécies. A faculdade da 
linguagem é um elemento da capacidade cognitiva 
particularmente interessante. Poderíamos investigar sua 
natureza (especificamente, o estudo da GU), sua relação 
com outros domínios e sua singularidade. Podemos 
indagar se está correta a doutrina cartesiana ao afirmar 
que essa faculdade é específica do homem, único ser 
pensante. Seria a incapacidade das outras espécies para 
desenvolver linguagens do tipo humano derivada do fato 
de não possuírem uma qualidade específica da 
inteligência, e não de uma limitação da inteligência 
comum, conforme pensava Descartes? (CHOMSKY, 
1980) 



 
 

SANTOS JR., Rogério. A aquisição de interrogativas QU- do Português 
Brasileiro como L2 por hispanofalantes adultos. 2017. 160 f. Dissertação 
(Mestrado em Linguística) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro. 

 

RESUMO: o objetivo desta dissertação é o de investigar a aquisição de 

interrogativas do tipo Qu- do Português Brasileiro por falantes adultos de 

Espanhol. A escolha de tais línguas foi motivada pelo fato de terem valorações 

diferentes para a força do traço Q. Na L1 dos aprendizes, Q tem traços fortes e 

desencadeia a inversão entre sujeito e verbo nas interrogativas do tipo Qu-. Na 

L2, Q tem traços fracos, o que não permite essa inversão. A fim de explicar o 

processo de aquisição nesse contexto, adota-se a hipótese de transferência 

total e de acesso total à GU (WHITE, 1989, 2003). A partir dos dados obtidos 

por meio de aplicação de experimentos, é possível observar que, de fato, existe 

transferência do valor da força do traço Q da L1 para a L2. Isso explica a 

produção de sequências agramaticais com palavras Qu- na produção dos 

aprendizes de Português Brasileiro. Contudo, há, também, acesso à GU, na 

medida em que o valor da força do traço Q da L2 é adquirido. Essa mudança 

pode ocorrer em qualquer momento do processo de aquisição, dependendo da 

habilidade dos aprendizes de perceber gatilhos para essa alteração nos 

estímulos linguísticos. Alguns aprendizes da L2 mantêm em seu Léxico dois 

tipos de morfema Q: um, de traços fortes, como em sua L1; e outro, de traços 

fracos, como na L2. Assim, são capazes de produzir interrogativas do tipo Qu- 

com e sem inversão entre sujeito e verbo, mesmo após o estágio final do 

processo de aquisição da L2. Outros aprendizes da L1, porém, abandonam os 

valores da L1 e chegam a uma gramática da L2 quase idêntica à dos falantes 

nativos. 

Palavras-chave: Aquisição de L2; Gramática Universal; Interrogativas Qu-; 

Português Brasileiro; Espanhol.  

 

 



 
 

SANTOS JR., Rogério. The acquisition of Wh- interrogatives in L2 Brazilian 
Portuguese by Spanish native speakers. 2017. 160 f. (Mestrado em 
Linguística) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro. 

 

ABSTRACT: the aim of this thesis is to investigate the acquisition of Wh- 

interrogatives in L2 Brazilian Portuguese by Spanish native speakers. The 

choice of these two languages was motivated by the fact that they have 

different values for the strength of the Q morpheme. In the L1 of the learners, Q 

has strong features which forces subject-verb inversion in Wh- interrogatives. In 

L2, Q has weak features which disallows subject-verb inversion. To account for 

the acquisition process in this context, we have adopted Full Transfer/Full 

Access hypothesis (WHITE, 1989, 2003). Through the data obtained from the 

experiments designed, it was possible to observe that, indeed, there is transfer 

of the strength value of the Q feature from L1 to L2. This explains the 

production of ungrammatical Wh- questions by BP learners. However, there is 

also access to UG in that the strength value of L2 Q feature can be acquired. 

This change can take place at any moment of the acquisition process, 

depending on the learners’ ability to perceive the triggers for this change in the 

input data. Some L2 speakers keep in their lexicon both types of Q morphemes: 

one with strong features, as in L1, and the other with weak features, as in L2. 

This way they go on producing interrogatives with and without subject inversion 

even past the endstate. Other L2 speakers, however, discharge L1 values and 

achieve a L2 grammar almost identical to the grammar of native speakers. 

Key-words: L2 acquisition; Universal Grammar; Wh- questions; Brazilian 

Portuguese; Spanish.  
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa investiga a aquisição de interrogativas Qu- do Português 

Brasileiro (PB) como L2 por falantes nativos de Espanhol. Assumem-se, aqui, 

os pressupostos do Programa Minimalista (CHOMSKY, 1995), de acordo com 

os quais a variação paramétrica das línguas se deriva das valorações 

diferentes dos traços dos núcleos funcionais.  

Em Espanhol, os traços Wh e Q do núcleo Foc/C são fortes, o que 

provoca o movimento do sintagma interrogativo e do verbo para as posições de 

especificador e de núcleo de FocP/CP, respectivamente, para a checagem 

desses traços. Em Português Brasileiro, o traço Wh de Foc/C pode ser forte ou 

fraco, mas o traço Q de Foc/C é fraco. Nesse caso, somente a palavra 

interrogativa se desloca para [Spec, Foc/CP], não havendo subida de V para o 

núcleo de C. A inversão sujeito-verbo não é, então, observada nas 

interrogativas do tipo Qu- do PB. A partir dessa diferença, pretende-se verificar 

a possibilidade de transferência das propriedades funcionais da L1 para a L2 e 

a possibilidade de acesso à GU.  

De acordo com Lozano e Mendikoetxea (2005), as diferentes variedades 

de Espanhol, exceto a que é falada nas ilhas caribenhas, têm comportamento 

idêntico no que tange à valoração dos traços do núcleo Foc/C; essa informação 

foi verificada em testes preliminares (teste de gramaticalidade e teste de 

ordenação de constituintes) à investigação, aplicados aos alunos das turmas 

de Português para falantes de Espanhol dos Cursos de Línguas Abertos à 

Comunidade (Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro). 

Não foram encontradas inversões na ordem sujeito-verbo na L1 de falantes 
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oriundos da variedade caribenha (dois falantes cubanos e um falante porto-

riquenho). Com base na confirmação do apontamento de Lozano e 

Mendikotxea, decorreram duas opções metodológicas: descartou-se a 

produção dos falantes de tal variedade; e, devido à uniformidade com relação à 

valoração dos traços Wh e Q do núcleo Foc/C, agrupou-se as demais 

variedades em um conjunto denominado Espanhol, sem recorrer a nenhuma 

delas em particular. 

As hipóteses sobre aquisição de L2 na quais este trabalho está baseado 

são a de transferência total das propriedades da L1 e de acesso total à 

Gramática Universal (WHITE, 1989, 2003). Por meio dessas hipóteses, é 

possível fazer as seguintes previsões: (i) a de que o estágio inicial da gramática 

da L2 é a gramática final da L1; e a de que (ii), conforme os aprendizes são 

expostos aos dados da L2 e têm de sistematizar construções não 

contempladas em sua L1, há acesso à GU e mudança nos valores dos núcleos 

funcionais da interlíngua.  

Toma-se, como ponto de partida, o estudo de Ruas (2013), que investiga 

a aquisição de interrogativas do tipo Qu- do Espanhol, como L2, por aprendizes 

brasileiros adultos. Os resultados de seus experimentos levaram a 

investigadora às conclusões de (a) a (d), a seguir. 

 

(a) Há transferência das propriedades dos núcleos funcionais da L1 para a L2 

nos estágios iniciais do processo de aquisição. Evidência para tal constatação 

vem da observação dos desvios produzidos pelos aprendizes nesses estágios. 

Note-se que, em (1), não há inversão sujeito-verbo, ao contrário do que é 
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exigido pela gramática do Espanhol. O aprendiz produz a ordem Qu- S V O, 

que é agramatical na língua-alvo. Esse tipo de desvio demonstra que os 

aprendizes que produzem interrogativas em (1) ainda não adquiriram o valor 

correto da força do traço Q do Espanhol (forte): 

 

(1) a. *¿Qué tus amigos han comprado últimamente? (B1, B2, I1) 

b. *¿Dónde los niños se acostaron anoche? (B1, B2, I1) 

c. *¿Cuándo Amy Winehouse murió? (B2, I1, I2, AV)  

d. *¿Con quién los niños saltan tanto? (B2, I1, I2, AV)  

(RUAS, 2013) 

 

(b) Há acesso à GU. Para alguns aprendizes, percebe-se mudança nos valores 

dos traços de Q nos estágios mais avançados da aquisição. Para outros, 

percebe-se variabilidade. Isso indica que o estágio final da aquisição da L2 

pode ou ser semelhante à gramática-alvo ou não convergir com ela. Em ambos 

os casos, porém, há ativação da GU. 

 

(c) Existe uma discrepância entre os aprendizes nos diferentes níveis de 

proficiência. Há casos em que o aprendiz, ainda no nível básico, produz 

inversão sujeito-verbo em todas as interrogativas do tipo Qu-. Também há 

casos em que os aprendizes, no nível avançado de proficiência, realizam um 

número limitado de inversões. 
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(d) Há transferência das propriedades da L1 para a L2. Essa transferência 

pode ou cessar em algum momento do processo de aquisição ou, a depender 

do indivíduo, perdurar até o estágio estacionário.  

 

(e) A aquisição da inversão da ordem sujeito-verbo é gradual, ocorre de 

construção em construção. Primeiramente, a inversão é observada em 

construções com verbos inacusativos e se estende, de maneira paulatina, à 

classe dos inergativos e à dos transitivos. Tal constatação confirma a hipótese 

de Herschensohn (1998). 

  

Com base nessas evidências apresentadas pela autora, foram traçados 

os seguintes objetivos para esta pesquisa: 

 

(I) confirmar se há transferência dos traços dos núcleos funcionais do Espanhol 

para o Português Brasileiro nos estágios iniciais do processo de aquisição de 

interrogativas do tipo Qu-;  

 
(II) no caso de haver transferência, identificar em quais estágios do processo 

de aquisição o aprendiz deixa de produzir construções desviantes, por já ter 

adquirido os traços dos núcleos funcionais relevantes para a ordenação dos 

constituintes na L2; e 

 
(III) discutir o papel da GU no processo de aquisição da L2. 
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Para atingir esses objetivos, foram construídos e aplicados três tipos de 

experimentos sintáticos off-line: (1) testes de julgamento de gramaticalidade; 

(2) testes de produção, nos quais os sujeitos deviam ordenar constituintes de 

sentenças previamente embaralhados; e (3) testes de versão, nos quais os 

sujeitos deviam verter para o Português Brasileiro sentenças do Espanhol. 

Além de interrogativas Qu-, compuseram os testes, também, sentenças 

distratoras, que consistiam em declarativas comuns. Dos três testes, o que 

mais favoreceu às observações da pesquisa foi o de versão de sentenças da 

L1 para a L2, visto que exige mais espontaneidade dos aprendizes na 

realização da tarefa solicitada e, em consequência disso, oferece resultados 

mais reveladores sobre o nível de domínio da gramática da L2.  

 Ao todo, participaram da pesquisa cinquenta e cinco sujeitos, entre 

dezoito e cinquenta e cinco anos de idade: nove alunos da turma de Português 

para Falantes de Espanhol do Curso de Línguas Aberto à Comunidade (CLAC), 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro; e quarenta e seis sujeitos 

contatados pela internet. 

  Esta dissertação está assim dividida: o Capítulo 1 discorre sobre a 

derivação de interrogativas Qu- em Espanhol e em Português Brasileiro, 

conforme os pressupostos teóricos da Teoria Gerativa (CHOMSKY, 1995; 

POLLOCK, 1989; RIZZI, 1997, 2001, 2004); o Capítulo 2 apresenta as teorias 

sobre aquisição de L2 (WHITE, 2003; SAUTER, 2002); o capítulo 3 descreve a 

metodologia e os experimentos realizados; e o Capítulo 4 discute os resultados 

dos experimentos. 
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CAPÍTULO 1: A DERIVAÇÃO DE INTERROGATIVAS QU- EM PORTUGUÊS 

E EM ESPANHOL 

Este capítulo descreve a derivação de sentenças interrogativas do tipo 

Qu- em Português Brasileiro e em Espanhol. Para situar a discussão, a 

primeira seção apresenta o modelo teórico adotado e expõe os fundamentos 

considerados pertinentes à execução da pesquisa. A segunda seção define a 

estrutura geral de uma sentença e as categorias funcionais das quais é 

constituída; são tomadas, como ponto de partida, as propostas de Pollock 

(1989), de Chomsky (1995) e de Rizzi (1997, 2001, 2004). A terceira seção 

aborda a derivação de interrogativas do tipo Qu- em Português Brasileiro e em 

Espanhol. 

 

 

1.1 NOÇÕES BÁSICAS DE DERIVAÇÃO SINTÁTICA 

Algumas teorias linguísticas anteriores à Gramática Gerativa (cf. 

CHOMSKY, 1956) partilhavam do seguinte recurso formal para gerar 

sentenças: a partir da atuação de regras de reescrita, um rótulo não terminal da 

derivação de uma sentença é substituído por um símbolo terminal. Tais rótulos 

funcionam como input para essas regras de reescrita, na medida em que 

carreguem consigo as condições necessárias para sua aplicação; os símbolos 

terminais, por sua vez, são palavras prontas para inserção em uma estrutura 

de constituintes. A base dessas operações é a inserção de palavras em 

agrupamentos maiores, chamados constituintes, que se organizam 

hierarquicamente. As reescritas desencadeadas pelas regras somente podem 
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se aplicar sobre um rótulo de cada vez. Se isso não acontecer, todo o processo 

de derivação se torna obscuro, já que a estrutura formada não seria 

decomponível para o sistema. Os modelos que se configuram dessa forma são 

conhecidos como gramáticas de constituintes imediatos (BLOOMFIELD, 1933; 

HARRIS, 1952).  

Ao se deter nas gramáticas de constituintes imediatos, Chomsky (1957) 

constata, por um lado, que esses tipos de gramática são capazes de gerar um 

subconjunto das combinações gramaticais do Inglês, mas não é poderoso o 

suficiente para dar conta de todas as construções dessa língua. Demonstrar 

que determinada teoria linguística falha ao ser aplicada a uma língua natural 

qualquer é, segundo ele, uma demonstração empírica de que essa teoria não 

trata adequadamente de seu objeto. Um exemplo trivial de sentenças que não 

podem ser geradas por gramáticas de constituintes imediatos é o daquelas que 

apresentam constituintes descontínuos: uma cadeia de constituintes do tipo 

abcde, em que a e c, assim como b e e, têm uma relação tal que devam ser 

inseridos concomitantemente na estrutura da sentença, foge ao tipo de padrão 

que pode ser criado a partir desse sistema. A razão foi anunciada no parágrafo 

anterior: regras de reescrita podem ser aplicadas a um único constituinte de 

cada vez. Os processos de concordância do Português Brasileiro, na medida 

em que encaixem no elemento regido uma marca de concordância com o 

elemento regente, são dependências desse tipo: uma única operação do 

sistema, nesse caso, pode aplicar-se a dois ou mais constituintes de cada vez. 

Syntactic Structures (CHOMSKY, 1957) desenvolve, ainda, outros 

argumentos: faz, por um lado, uma forte ressalva à tendência estruturalista de 
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se resumir os estudos linguísticos à rotulação de mecanismos gramaticais e 

apresenta como justificativa para isso a necessidade de se conceder aos 

fenômenos linguísticos explicações cientificamente embasadas; e discute, por 

outro, as vantagens de trabalhar com arcabouços teóricos de rigorosa 

formalização, proposta em cujo bojo é apresentado o conceito de gramática 

transformacional.  

De acordo com o primeiro modelo da Gramática Gerativa, a Teoria 

Padrão, que ganha forma em Aspects of the Theory of Syntax (CHOMSKY, 

1965), a arquitetura do sistema gramatical é composta por um componente de 

base, formado por um subcomponente categorial e por um subcomponente 

lexical; por um componente transformacional; por um componente fonológico; e 

por um componente semântico.  

 

Figura 1: sistema gramatical segundo a Teoria Padrão (CHOMSKY, 1965). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A derivação de sentenças se inicia no componente de base: regras de 

reescrita do subcomponente categorial operam símbolos categoriais, que são 
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substituídos por elementos fornecidos pelo léxico. Os produtos gerados pelo 

componente de base são as estruturas profundas (Estrutura-P), que recebem 

uma leitura do componente semântico. O componente transformacional toma a 

Estrutura Profunda como input e a converte em Estrutura Superficial (Estrutura-

S). Por fim, o componente fonológico atribui uma leitura às representações 

sintáticas. Em conjunto, o componente de base e o componente 

transformacional constituem a sintaxe do sistema gramatical, única de suas 

partes a ter poder gerativo e a ser dotada de recursividade. Note-se que o 

componente de base desse tipo de gramática transformacional é uma 

gramática de constituintes imediatos; a novidade desse modelo está, 

obviamente, na adoção de um componente transformacional, que visa a 

ampliar o poder gerativo do sistema linguístico nos pontos em que gramáticas 

de constituintes imediatos são limitadas. 

Ainda que tenha definido a adequação explicativa como o critério 

principal de uma teoria linguística, a Teoria Padrão, para tentar alcançá-la, teve 

de sofrer alterações para que todo o modelo representasse mais 

organicamente seu objeto de estudo. Dentre as críticas recebidas, contestou-se 

o número excessivo de regras envolvidas na derivação sintática, tido como 

incompatível com a observação de que as línguas naturais são conhecidas 

pelas crianças ao fim de poucos anos. Decorreu daí, em parte, o surgimento da 

Teoria Padrão Estendida, que reformula a quantidade e o alcance das regras 

do primeiro modelo transformacional e, posteriormente, a passagem desse 

programa de investigação baseado em regras para outro, configurado por 

princípios universais e por versões parametrizadas desses princípios, o modelo 
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de Regência e Ligação (ou, como também é conhecido, Modelo de Princípios e 

Parâmetros). 

 

Figura 2: sistema gramatical segundo Princípios e Parâmetros, adaptada de Raposo (1999, 21) 

 

 

A derivação sintática do modelo de Regência e Ligação (CHOMSKY, 

1981) prescinde de um artigo publicado uma década antes. Em Remarks on 

Nominalization (CHOMSKY, 1970), os componentes da gramática sofrem uma 

série de modificações: com a Hipótese Lexicalista, o Léxico passa a constar 

entre os componentes, sendo responsável pela morfologia derivacional; o 

componente transformacional tem seu alcance reduzido; e a Teoria X-barra 

surge como forma geral das regras sintagmáticas.  

A Teoria X-barra está assentada na ideia de que todas as informações 

necessárias à derivação sintática são lexicalmente fornecidas; isso significa 

que as palavras seguem do léxico para a derivação sintática munidas de todas 

as informações categoriais necessárias à construção das sentenças. As 

estruturas sintáticas da Teoria X-barra são endocêntricas: a partir de suas 
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informações lexicais, cada palavra é direcionada a ocupar um núcleo sintático, 

posição em que se expandirá para formar projeções maiores. 

 

Figura 3: projeção de um núcleo segundo a teoria X-barra. 

 

 

Os traços lexicalmente fornecidos às palavras distribuem-nas em suas 

categorias, que são basicamente quatro: N, nome; V, verbo; A, adjetivo; e P, 

preposição. Conforme indica a Figura 3, acima, cada sintagma deve ter um 

núcleo categorial X, que se expande para projetar outras duas projeções, a 

Intermediária, X’, que marca sua relação com seu complemento; e a Máxima, 

XP, que instaura sua relação com seu especificador. A Projeção Máxima é um 

constituinte, que, por sua vez, será complemento de uma projeção 

hierarquicamente superior. Considera-se lexical a camada de uma sentença 

que se abriga sob a concha de VP, inclusive, e funcional a camada que se 

abriga acima de VP, embora sejam atestadas, em Português e em Espanhol, 

categorias funcionais em ramificações mais baixas da árvore sintática, como é 

o caso dos sintagmas determinantes. 

Todas as informações semânticas de uma sentença são negociadas na 

Estrutura Profunda, mas, para cumprir as condições de boa formação das 

expressões linguísticas (atribuição de caso estrutural, por exemplo), 

constituintes são movidos das posições em que isso ocorre para projeções 
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mais elevadas na árvore sintática. Em Português, esse é o caso do 

especificador de VP, argumento externo do verbo, que é alçado para a posição 

de especificador de IP, onde recebe caso nominativo, para, então, ser 

interpretado em Forma Lógica. Abaixo, há a representação inicial (Estrutura-P) 

da sentença “Maria viu o gato”, cuja Estrutura-S é obtida por meio do 

movimento de constituintes.  

 

Figura 4: Estrutura Profunda da sentença "Maria viu o gato". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sentença representada acima é afirmativa; o nó mais alto na 

representação de uma sentença afirmativa é IP; na de uma sentença 

interrogativa, é CP. Como será discutido em seções posteriores, há propostas 

que cindem esses núcleos funcionais em outros, mas, por enquanto, IP e CP 

serão as notações mantidas. A derivação da sentença presente na Figura 4 
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está diretamente relacionada à grade argumental de seu verbo, à quantidade 

de argumentos exigidos por ele: “ver”, verbo transitivo direto, seleciona dois 

argumentos, um interno, “o gato”; e um externo, “Maria”. Assim, o núcleo V se 

expande e projeta V’, que marca sua relação com seu argumento interno; 

novamente, outra camada é projetada, VP, que relaciona o núcleo verbal e seu 

complemento, se houver, a seu argumento externo na posição de especificador 

de VP. Ambos os argumentos são constituintes sintáticos, o que significa dizer 

que reproduzem em seu interior a estrutura hierárquica da qual fazem parte. O 

núcleo I, que seleciona VP como complemento, codifica informações de tempo, 

de modo e de aspecto. O núcleo I é realizado pela flexão verbal –iu, e a 

posição de especificador de IP está ainda vazia.  

Os núcleos da Teoria X-barra fazem dois tipos de seleção: s-seleção, 

seleção semântica, que determina o número e o papel semântico dos 

complementos; e c-seleção, seleção categorial, que controla apenas a 

categoria sintagmática dos complementos. Todos os núcleos lexicais atribuem 

a seus complementos os dois tipos de seleção; todos os núcleos funcionais 

somente c-selecionam seus complementos. Os papéis semânticos da s-

seleção recebem o nome de papéis temáticos e são atribuídos somente a itens 

nominais, para cuja interpretação em Forma Lógica são fundamentais. Receber 

papéis temáticos não garante, contudo, que esses itens sejam interpretados: é 

necessário que também sejam marcados com caso estrutural para tornar seus 

papéis temáticos legíveis à interpretação. Na EP, em 4, o argumento “o gato” é 

selecionado como argumento interno do verbo “viu”, recebe dele o papel 

temático de tema e é marcado com caso acusativo, caso estrutural típico de 
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objeto direto. Por sua vez, o argumento “Maria” é selecionado como argumento 

externo do verbo “viu”, recebe de V’ o papel temático de agente, mas não é aí 

marcado com nenhum caso estrutural, visto que a posição de especificador de 

VP não é uma posição de caso.  

Se a atribuição de caso é uma condição crucial para a interpretação da 

sentença em Forma Lógica, “Maria” precisa receber caso de algum núcleo. Na 

representação em 5, uma regra de movimento alça “Maria” da posição de 

especificador de VP para a de especificador de IP, em que pode receber caso 

nominativo, típico de sujeito, e garantir que a sentença cumpra todas as 

condições de boa formação. No lugar que “Maria” ocupava na sentença, é 

colocado o símbolo “t” (do Inglês trace, vestígio), seguida do índice “i” 

subscrito, para esclarecer que os dois elementos co-indexados são o mesmo 

constituinte; para cada constituinte movido, portanto, um novo índice deve ser 

utilizado para identificá-lo. A regra de movimento também é aplicada à raiz 

verbal em V, que sobe para o núcleo de IP e se completa morfologicamente 

com sua flexão; o índice do verbo é “j”. 
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Figura 5: Estrutura Superficial da sentença "Maria viu o gato". 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suponha-se, agora, que o argumento interno seja “o quê” em vez de “o 

gato”, caracterizando uma sentença interrogativa, como “O que Maria viu?”. A 

representação em 6, a seguir, ilustra a Estrutura Profunda da nova sentença: 

 

 

Figura 6: Estrutura Profunda da sentença "O que Maria viu?". 
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Há duas novidades na representação em 6: uma nova categoria, CP, 

aparece no lugar de nó mais alto, a fim de indicar, dentre outras coisas, que a 

sentença é interrogativa; e o argumento interno tem a forma de um sintagma 

Qu-. Como na representação em 4, o verbo “viu” atribui a esse sintagma Qu- 

papel temático de tema e caso acusativo. Perceba-se que, embora a sentença 

traga o sintagma Qu- como primeiro elemento, sua posição na Estrutura 

Profunda é a de argumento interno, onde também é interpretado. Para ser 

pronunciado como primeiro elemento da sentença, o que significa estar em 

posição mais alta na árvore sintática da Estrutura Superficial, esse sintagma 

precisa ser movido para lá. Ora, com o acréscimo de CP à árvore, uma nova 

posição de especificador para onde o sintagma Qu- pode ser movido está 

disponível, resultando na Estrutura Superficial em 7.  

 

 

Figura 7: Estrutura Superficial da sentença "O que Maria viu?". 
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O surgimento do Programa Minimalista (CHOMSKY, 1995) não implicou 

ruptura com o modelo teórico acima, apresentado em Chomsky (1981). Raposo 

(19991: 15-6) sintetiza muito bem o teor das divergências entre essas fases da 

teoria, em comparação com o ocorrido em fases mais antigas: 

 

é importante realçar que o PM não é um novo quadro teórico 
da gramática generativa-transformacional, no sentido em que o 
modelo P&P, ou a Teoria Standard Alargada, ou a Teoria 
Standard, o são. Nesse sentido, o PM não substitui o modelo 
P&P. Pelo contrário, o PM assenta crucialmente no modelo 
P&P, e parte dele para propor algumas questões novas que 
não poderiam, na realidade, ser concebidas fora desse modelo. 
De certa maneira, o PM é um conjunto de “orientações” 
guiadas pela ideia intuitiva de evitar a postulação de entidades 
teóricas que não sejam conceptualmente necessárias dentro 
da lógica da teoria. Esse processo implica que certos 
resultados ou mesmo aspectos fundamentais da arquitetura do 
modelo P&P sejam submetidos a um escrutínio intenso, do qual 
resultam por vezes alterações importantes na organização 
geral da teoria. 

 

A linguagem é encarada no Programa Minimalista como um sistema 

econômico que interage com dois outros sistemas: o Articulatório-Perceptual e 

o Conceitual-Intencional, a cujas condições deve satisfazer. O sistema 

Articulatório-Perceptual interpreta representações fonéticas geradas na sintaxe 

para as estruturas sintáticas, ao passo que o sistema Conceitual-Intencional 

lhes atribui representações semânticas. A partir do Programa Minimalista, todos 

os níveis da gramática que não promovem interface com os sistemas de 

desempenho são eliminados da arquitetura do sistema gramatical: logo, 

Estruturas Profundas e Superficiais deixam de compor o modelo teórico; a 

                                                           
1Raposo (1999) é a apresentação oferecida por esse autor à sua tradução de The 
Minimalist Program (CHOMSKY, 1995). 
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teoria X-barra é abandonada; e Forma Fonética (FF) e Forma Lógica (FL) 

fornecem as representações aos sistemas de desempenho.  

 

Figura 8: sistema gramatical segundo o Programa Minimalista, adaptada de Raposo (1999: 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A menor quantidade possível de entidades teóricas surge na composição 

da gramática: há um Léxico e um Sistema Computacional. No Léxico, reúnem-

se as particularidades das línguas, suas exceções; no Sistema Computacional, 

organizam-se os Princípios e os Parâmetros licenciados pela Gramática 

Universal. Assume-se que os elementos partem do Léxico com todos os traços 

necessários para que a derivação sintática convirja nos componentes Fonético 

e Lógico. As operações sintáticas são reduzidas a três: Selecionar, Concatenar 

e Mover.  

A derivação sintática minimalista parte de palavras extraídas 

previamente do Léxico e aglomeradas em um subconjunto, chamado de 

Numeração, e as concatena para formar sintagmas. Se houver itens cujos 

traços devem ser checados, a operação mover atuará sobre eles e os 
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reposicionará na árvore. A derivação sintática passa a contar com spell-out, 

ponto a partir do qual nenhum item lexical pode mais ser inserido na sentença 

formada, que representa o envio do produto da sintaxe para a Forma Fonética.  

 

 

1.2. A ESTRUTURA GERAL DA SENTENÇA 

A passagem da Teoria de Princípios e Parâmetros para o Programa 

Minimalista, como discutido na seção anterior, não estabeleceu novo modelo 

de análise linguística, mas buscou generalizar o Princípio de Economia na 

Teoria da Gramática, de maneira que parte dos postulados fosse repensada. As 

categorias sintáticas são sensivelmente modificadas, tanto em sua quantidade 

quanto em sua notação.  

Nesta seção, que tem o objetivo de descrever a estrutura geral da 

sentença, parte-se, em 1.2.1, da proposta de cisão do núcleo IP (POLLOCK, 

1989), lançada ainda no quadro da Teoria X-barra; depois que a proposta de 

cisão do núcleo IP for apresentada, o texto procede à sua atualização para o 

quadro do Programa Minimalista, valendo-se da noção de checagem de traços 

(CHOMSKY, 1995). Em 1.2.2., é abordada a segunda grande mudança na 

estrutura geral da sentença: a cisão do núcleo CP e a consequente 

problematização da periferia esquerda da sentença.  
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1.2.1. A CISÃO DO NÚCLEO IP (POLLOCK, 1989) 

Em estudo sobre a ordem dos constituintes em Inglês e em Francês, 

Pollock (1989) considerou a posição do verbo em relação aos advérbios, à 

partícula de negação e aos quantificadores flutuantes. O autor partiu da 

suposição de que os advérbios e a partícula de negação são gerados à 

esquerda do verbo, de modo que, se há sentenças nessas línguas em que 

esses elementos ocorrem à direita do verbo, deve-se pressupor movimento do 

verbo para algum nó mais alto da representação arbórea. No caso dos 

quantificadores flutuantes, assume-se a proposta de Sportiche (1988) de que 

sua posição de base seja a do NP argumento externo, na posição de 

especificador de VP. Para Pollock, a posição dos verbos face a esses 

elementos poderia justificar a cisão do núcleo IP em duas outras categorias 

funcionais, Tense e Agr — Tempo e Concordância, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Camada Flexional da sentença, segundo Pollock (1989) 
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Considerem-se os conjuntos de dados, abaixo, oferecidos como 

exemplos pelo autor (POLLOCK, 1989: 367). 

 

(2) a. *John likes not Mary. 

b. John does not like Mary. 

c. *John kisses often Mary. 

d. John often kisses Mary. 

e. *My friends love all Mary. 

f. My friends all love Mary. 

 

(3)  a. Jean (n‘) aime pas Marie. 

b. *Jean ne pas aime Marie. 

 c. Jean embrasse souvent Marie 

d. *Jean souvent embrasse Marie. 

e. Mes amis aiment tous Marie. 

f. *Mes amis tous aiment Marie. 

 

Os dados dos conjuntos (2) e (3) conduzem Pollock a uma conclusão 

importante: os verbos lexicais, aqueles que têm uma grade temática, 

comportam-se de forma diferente em Inglês e em Francês. Em (2b) e em (2d), 

os dados do Inglês trazem os verbos em sua posição de base, e os advérbios e 

a partícula de negação ocorrem à sua direita; em (2f), o quantificador flutuante 

não pode ocorrer à direita do verbo, porque, sendo lexical, não é movido para 

IP. Em (3a) e em (3c), os dados do Francês trazem os verbos lexicais à 

esquerda da partícula de negação pas e do advérbio, e (3b) e (3d) indicam que 

esse movimento é obrigatório. Em (3e) e em (3f), o quantificador flutuante 

aparece à direita do verbo temático, atestando o movimento do verbo em 

Francês para algum núcleo da camada flexional. 
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Observem-se, agora, os conjuntos de dados de (4) a (7). 

 

(4)  a. He hasn't understood. / Has he understood?  

b. He is seldom satisfied. / They are all satisfied. 

(POLLOCK, 1989: 370) 

 

(5)  a. Il (n') a pas compris. / A-t-ilcompris? 

b. Il est rarement satisfait. / Ils sont tous satisfaits. 

(POLLOCK, 1989: 370) 

 

(6)  a. Ne pas etre heureux est une condition pour dcrire des romans.  

'Ne to not be happy is a prerequisite for writing novels.'  

 

b. N'etre pas heureux est une condition pour ecrire des romans.  

'Ne to be not happy . . .'  

 

c. Ne pas avoir eu d'enfance heureuse est une condition pour ecrire des 

romans.  

'Ne not to have had a happy childhood is a prerequisite for writing 

novels.' 

(POLLOCK, 1989: 373) 

 

(7) a. Ne pas sembler heureux est une condition pour ecrire des romans.  

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

 

 b. *Ne sembler pas heureux est une condition pour ecrire des romans. 

 'Ne to seem not happy...' 

 

c. Ne pas posseder de voiture en banlieuer end la vie difficile. 

 'Ne not to own a car in the suburbs makes life difficult.' 

 

d. *Ne posseder pas de voiture en banlieuer end la vie difficile.  
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'Ne to own not a car...' 

(POLLOCK, 1989: 374; sem destaques no original) 

 

Os dados dos conjuntos (4) e (5), de construções com verbos auxiliares 

nas duas línguas, apresentam indícios de que verbos não lexicais sofrem 

movimento tanto em Francês quanto em Inglês. O comportamento geral dos 

verbos em Inglês e em Francês descrito por Pollock é estendido às sentenças 

infinitivas, mas com uma diferença bastante relevante: os dados de (6) e de (7) 

mostram que os auxiliares do Francês podem sofrer um movimento longo por 

cima da negação2, ao passo que os verbos lexicais, em destaque, apenas 

podem se mover por cima de advérbios. Nesse sentido, haveria dois lugares de 

aterrisagem para o verbo em sentenças com auxiliar em forma infinitiva no 

Francês. 

Em função dessa discussão, Pollock lança a hipótese de que Tempo e 

Concordância, bem como a Negação, comporiam nós independentes na 

arquitetura funcional da sentença (TenseP e AgrP, nessa ordem), ao contrário 

do que defendia a visão dominante, segundo a qual um único nó representaria 

ambos (EMONDS, 1976; CHOMSKY, 1981)3. Agr é acrescentado por Pollock à 

hierarquia sintática abaixo de TenseP. 

A motivação para diferentes posições do verbo no Inglês e no Francês 

estaria, segundo Pollock (1989), no teor de transparência do nó de 

                                                           
2Lembre-se que a negação se projeta na área da Flexão. 
3 A antiga solução para línguas como o Inglês, de haver movimento para baixo na 
árvore sintática, a partir do qual a flexão verbal desceria ao VP (EMONDS, 1976), que 
surgiu em consequência de se ter assumido um único núcleo para tempo e para 
flexão, perde o sentido com a cisão proposta por Pollock (1989). Esse movimento para 
baixo é chamado Affix-hopping. 
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concordância dessas línguas: em Inglês, Agr é opaco, é fraco, e a morfologia 

flexional, pobre; em Francês, Agr é forte, e a morfologia flexional, rica. Se 

houvesse movimento de verbos lexicais em Inglês, isso violaria o Critério 

Temático (um único papel temático deve estar associado a uma cadeia), uma 

vez que, por ser morfologicamente pobre, o núcleo Agr impede a transmissão 

de papel temático. Os auxiliares podem ser movidos nas duas línguas 

justamente por não atribuírem papel temático algum. Em uma língua com Agr 

forte, a transmissão de papel temático do vestígio de seu antecedente movido 

é transparente. 

A proposta de cisão do núcleo IP de Pollock (1989) é traçada segundo 

os pressupostos da Teoria X-barra e, por isso, no modelo de Princípios e 

Parâmetros. A transição para o Programa Minimalista, em cujo quadro certas 

formulações passam a ser evitadas e outras começam a valer, Chomsky (1995) 

oferece uma nova explicação para o movimento de constituintes: segundo ele, 

estaria implicado nesse fato um processo de checagem entre os traços 

morfológicos do constituinte movido e os traços morfológicos do núcleo 

funcional em que ele pousa. Apenas dois movimentos são licenciados pela 

Gramática Universal: movimento de Núcleo para Núcleo; e movimento de 

Projeção Máxima para a posição de Especificador de algum núcleo funcional. 

De acordo com a nova proposta, verbos entrariam na derivação sintática 

já flexionados, e eventuais movimentos para os núcleos Agr e Tense, a 

depender da língua em questão, seriam justificados por uma checagem entre 

traços morfológicos dos verbos e dos sintagmas nominais, trazidos desde o 

léxico, e traços morfológicos dos núcleos funcionais. Além disso, dois tipos de 
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concordância passam a ser contemplados pela arquitetura funcional da 

sentença: concordância entre o sujeito e o verbo e concordância entre o verbo 

e o objeto. Isso resulta na repartição do núcleo Agr em dois: o mais próximo ao 

verbo seria responsável pela concordância entre o verbo e o objeto; o mais 

distante, pela concordância entre o sujeito e o verbo.  

Adaptando a análise a Pollock (1989) para o quadro teórico do Programa 

Minimalista, entende-se que as formas verbais entram na derivação sintática 

flexionadas e carregam traços morfológicos que devem ser checados. Se os 

núcleos funcionais acima de VP têm traços semanticamente interpretáveis, o 

verbo sobe na sintaxe visível para que os traços sejam checados e apagados; 

se esses núcleos funcionais não os têm, o movimento do verbo não é 

percebido na sintaxe visível, porque ocorre em Forma Lógica, após Spell-Out. 

Assim, em Francês, o núcleo Agr tem traços semanticamente interpretáveis, 

em vista do que o verbo é obrigatoriamente elevado para esse núcleo na 

sintaxe visível, ao passo que, em Inglês, o núcleo Agr não tem traços 

semanticamente interpretáveis, havendo checagem de traços apenas após 

Spell-Out, sem movimento do verbo na sintaxe visível. Chomsky (1995), porém, 

sugere a substituição de Agr por VP para a checagem dos traços de V e do 

objeto. 

Diversas descrições da arquitetura da sentença do Português e do 

Espanhol que surgiram desde Pollock (1989) têm considerado tal análise. 

Nesse sentido, tanto o Português (GALVES, 2001) quanto o Espanhol 

(ZAGONA, 2002) têm sido descritos como línguas similares ao Francês: há 

movimento do verbo, mas com menos limitações do que há em Francês, por 
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serem Português e Espanhol marcados positivamente para o parâmetro do 

sujeito nulo, como prevê Roberts (1993).  

Em Português e em Espanhol, os verbos podem aparecer à esquerda 

dos advérbios, mas, devido ao fato de esses elementos ocuparem posições 

variáveis nessas línguas, tomá-los como critério para a existência de 

movimento de verbo é menos elucidativo do que em Inglês e em Francês. 

Alguns autores, como Ayoun (2005), apontam a variabilidade do advérbio como 

indício de que o movimento do verbo não seria obrigatório nas sentenças 

finitas. Observem-se os dados em (8) e em (9). 

 

(8)  a. Pedro sempre mentiu para a mãe.  

 b. Pedro mentiu para a mãe sempre. 

  

(9) a. Pedro siempre mintió a su mamá. 

 b. Pedro mintió a su mamá siempre. 

 

Se se adotar, como Pollock (1989), a ideia de Sportiche (1988) de que 

os quantificadores flutuantes são gerados internamente, no especificador de 

VP, a existência de verbos em Português e em Espanhol à esquerda dos 

quantificadores flutuantes atesta o movimento. O conceito é bastante simples: 

ao se mover para a posição de especificador de IP, em que recebe caso 

nominativo, o sintagma gerado na posição de especificador de VP deixa o 

quantificador flutuante em seu lugar de base. Se o verbo aparece na sentença 

à esquerda desse quantificador flutuante, isso sugere que foi elevado para 

outra posição acima de VP. Em (10) e em (11), há exemplos de verbos à 

esquerda dos quantificadores flutuantes: 
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(10)  a. Todos os meninos foram à festa.  

 b. Os meninos foram todos à festa. 

   

(11) a. Todos los chicos fueron a la fiesta. 

b. Los chicos fueron todos a la fiesta. 

 

Nas duas línguas, o verbo ocorre à direita da negação, o que não 

invalida a ideia de movimento: a negação seria a projeção mais alta em IP 

nessas línguas, de modo que o verbo movido ainda estaria mais baixo do que a 

negação na árvore sintática. Nos conjuntos (12) e (13), há exemplos de 

sentenças com negação nas duas línguas.  

 

(12) a. João comeu a comida. 

 b. João não comeu a comida. 

 c. *João comeu não a comida. 

  

(13) a. Juan comió la comida. 

b. Juan no comió la comida. 

c. *Juan comió no la comida. 

  

Vikner (1997 apud TAVARES, 2009) aventa a hipótese de que os verbos 

são movidos para a camada flexional da sentença se, na língua em questão, ou 

a expressão da 1ª e das 2ª pessoas gramaticais for distinta para quaisquer 

tempos dos verbos regulares ou a categoria de pessoa participar da construção 

de todos os tempos verbais. Albuquerque (2016: 54) afirma que ambas as 

condições são satisfeitas em Português e baseia seu comentário em exemplos 
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nos quais o verbo surge, em sintaxe aberta, à esquerda de certos advérbios e 

de quantificadores (cf. (14), abaixo). 

 

(14) a. O João beija frequentemente a Maria. 

 b. Os homens beijam todos a Maria. 

(ALBUQUERQUE, 2016: 54) 

 

 A autora informa, ainda, que o movimento de verbo em Português deva 

ser mais curto do que em Francês, tendo em vista a anteposição da negação 

ao predicador verbal, como nos dados trazidos, a seguir, em (15). Em Francês, 

por ter sido elevada para núcleo funcional mais alto na árvore, a negação 

ocorre à direita do verbo: 

 

(15) a. O João não beija frequentemente a Maria. 

 b. Os homens não beijam todos as mulheres. 

(ALBUQUERQUE, 2016: 54) 

 

(16) a. Pierre lit intelligement le livre.  

 ‘Pierre inteligentemente lê o livro.’ / ‘ Pierre lê inteligentemente o livro. 

(ALBUQUERQUE, 2016: 56) 

 

 A hipótese de Albuquerque (2016), que retoma a contribuição de Vikner 

(1997), encontra respaldo em Costa e Galves (2002), de acordo com a qual o 

movimento do verbo em Português seria obrigatório e curto (V > T > AspP), em 

contraste com o movimento do verbo em Francês, que seria longo (V > T > 

AgrP). O que sustenta a argumentação desses autores, conforme é 

apresentado nos conjuntos (17) e (18), é a coocorrência de formas adverbiais 
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antes e depois da forma verbal em Português (17); e o comportamento 

diferente da partícula de negação nas duas línguas (18).  

 

(17) a. Pedro já comeu bem no jantar. 

 b. O Pedro não comeu bem no jantar. 

(ALBUQUERQUE, 2016: 54) 

 

(18) a. Je ne parle pas bien le français. 

 b. Eu não falo bem o Francês. 

(ALBUQUERQUE, 2016: 54) 

 

  

Albuquerque (2016: 39) lembra, por fim, que, em Português, o advérbio 

pode ocupar várias posições na estrutura da sentença e ressalva que a cada 

posição diferente corresponderá uma leitura semântica diferente, como em 

(19). 

 

(19) a. Sempre eu como aqui. 

 b. Eu sempre como aqui. 

 c. Eu como sempre aqui. 

 d. Eu como aqui sempre. 

(ALBUQUERQUE, 2016: 55) 

 

 

1.2.2. A CISÃO DO NÚCLEO CP (RIZZI, 1997, 2001, 2004) 

Assim como Pollock (1989) argumenta a favor da cisão do núcleo IP em 

outras projeções, também há na literatura gerativista propostas que visam à 



30 
 

cisão do núcleo CP em outros núcleos; a mais difundida é a de Rizzi4, iniciada 

em Rizzi (1997) e desenvolvida em trabalhos posteriores (RIZZI, 2001, 2004). 

De acordo com o esquema da Teoria X-barra, o CP é projetado a partir 

de um núcleo que seleciona IP como complemento e que admite em sua 

posição de especificador sintagmas focalizados, topicalizados e do tipo Qu-. 

Rizzi (1997) propõe que o conteúdo proposicional das sentenças tem relação 

com aspectos discursivos, sendo a camada complementizadora o lugar em que 

isso se instaura. Como tentativa de mapear a periferia esquerda das orações, o 

CP deve ser dividido em outros núcleos funcionais, passando a contar com 

dois sistemas: o de Força-Finitude, responsável pela força ilocucionária da 

sentença e pela relação entre o complementizador e a forma verbal (finita ou 

infinitiva); e o de Tópico-Foco, responsável pelo conteúdo informacional da 

sentença. 

O sistema Força-Finitude é universal, uma vez que qualquer sentença 

de qualquer língua terá sua força ilocucionária expressa, bem como a sua 

finitude. Em geral, a força declarativa é a não marcada, em comparação às 

demais forças ilocucionárias. Em Português e em Espanhol, assim como em 

Inglês, nas sentenças declarativas, os complementizadores que e that estão 

localizados em ForceP: 

 

(20)  a. Maria afirmou que João quer ir ao cinema. 

b. María ha afirmado que Juan quiere ir al cine.  

                                                           
4Rizzi é um dos principais teóricos do que se convencionou chamar em Linguística 
Gerativa de Programa Cartográfico. Não convém descrever os objetos desse 
programa e apontar as divergências em relação ao Programa Minimalista, basta 
destacar ao leitor que, diferenças à parte, que não são tantas assim, esses os 
programas partilham dos mesmos fundamentos gerais (vide seção 1.1). 
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c. Mary said that John want go to the movies. 

 

As categorias Força e Finitude são, nessa ordem, a mais alta e a mais 

baixa da camada complementizadora. Entre elas, estão as categorias de 

Tópico e de Foco, que formam os sistemas homônimos. TopP pode ser ou alto 

e aparecer à esquerda do verbo; ou baixo e surgir à direita do verbo. Alojam-se 

na categoria de Tópico os elementos topicalizados; alojam-se na categoria de 

Foco os elementos clivados e sintagmas Qu- deslocados. Os núcleos de 

Tópico e de Foco são foneticamente nulos em Português5 e em Espanhol — 

também em Italiano e em Inglês, como aponta Rizzi (1997) —, mas, a 

depender das línguas, pode haver partículas para preenchê-los, como é caso 

da língua africana gungbe (ABOH, 1995 apud RIZZI, 1997: 287). A 

representação exemplo (20c), do Inglês, ilustra a hierarquia dos núcleos 

funcionais que compõem a periferia esquerda da oração, tal como Rizzi (1997).  

 

(21) ForceP >TopP > FocP >TopP > FinP 

 

Rizzi (1997: 289-91) aponta para as diferenças entre as categorias de 

tópico e de foco, que foram condensadas na Tabela 1, a seguir. 

                                                           
5 Braga (2009) e Braga et al. (2013) têm defendido que o verbo ser em construções 
clivadas passou por um processo de gramaticalização e funciona no Português do 
Brasil como um marcador de foco. Essa análise, porém, é concebida dentro de um 
quadro teórico funcionalista, de forma que, ainda que o termo técnico seja o mesmo, 
foco, ele não é tratado da mesma forma que a gramática gerativa o compreende.  
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Tabela 2: categorias de tópico e de foco, adaptada de Rizzi (1997: 289-91). 

                                                           
6 Note-se, a partir da comparação entre a glosa e o exemplo original, que a agramaticalidade de um não implica automaticamente a agramaticalidade do 
outro (cf. exemplo b). 

 CATEGORIA 
DE TÓPICO 

CATEGORIA 
DE FOCO 

EXEMPLOS6 

 
 
 
1. CLÍTICO RESUMPTIVO 
 

É compatível com clítico 
resumptivo; se o constituinte 
topicalizado for um objeto 
direto, o clítico resumptivo é 
obrigatório em Italiano. 

Não é compatível com 
clítico resumptivo. 

a. Il tuo libro, lo ho comprato. 
‘O seu livro, eu comprei ele.’ 
b. *Il tuo libro, ho comprado. 
‘O seu livro, eu comprei. 
c. IL TUO LIBRO ho comprato (non il suo). 
‘O SEU LIVRO eu comprei (não o dele)’. 
d. *IL TUO LIBRO lo ho comprato (non il suo). 
‘O SEU LIVRO eu comprei ele (não o dele). 

 
 
2. QUANTIFICADORES 
FLUTUANTES 

Quantificadores flutuantes 
que não estiverem 
associados a uma restrição 
lexical dentro do DP não 
podem ser topicalizados em 
construções do tipo CLLD. 

Quantificadores flutuantes 
que não estiverem 
associados a uma 
restrição lexical dentro do 
DP podem ser focalizados 
em construções do tipo 
CLLD. 

g. *Nessuno, lo ho visto. 
‘Ninguém, eu vi ele’. 
h. NESSUNO ho visto. 
‘Ninguém eu vi’. 
i. *Tutto, lo ho fatto. 
‘Tudo, eu fiz isso. 
j. TUTTO ho fatto. 
‘Tudo eu fiz’. 

 
 
 
3. SINGULARIDADE 

O número de tópicos de uma 
sentença é equivalente ao 
número de constituintes 
topicalizáveis que nela 
houver, tanto de argumentos 
quanto de adjuntos. 

Não é possível que mais 
de um elemento seja 
focalizado. 

k. Il libro, a Gianni, domani glielo darò sez’altro. 
‘O livro, ao João, amanhã, vou dar a ele com certeza’. 
l. *A GIANNI IL LIBRO darò (non a Piero, l’articolo). 
‘Ao João o livro vou dar (não ao Pedro, o artigo).’ 
m. A Gianni, QUESTO, domani dovete dire. 
‘Ao João, isso, amanhã, você deveria contar.’ 

 
 
4. COMPATIBILIDADE COM 
SINTAGMAS QU- 

É compatível com sintagma 
QU-. 

Não é compatível com 
sintagma QU-. 

n. A Gianni, che cosa gli ha detto? 
‘Ao João, o que você disse a ele?’  
o. *Che cosa, a Gianni, gli ha detto? 
‘Que coisa, ao João, você disse?’ 
p. *A GIANNI che cosa hai detto? 
 ‘AO JOÃO o que você contou?’ 
q. *Che cosa A GIANNI hai detto (non a Piero)? 
 ‘Que coisa AO JOÃO você contou (não ao Pedro)? 
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As categorias de Tópico e de Foco estão diretamente ligadas ao 

conteúdo informacional das sentenças em que são ativadas, como afirmado 

anteriormente: elementos topicalizados correspondem a informações dadas no 

discurso, ao passo que elementos focalizados introduzem informações novas, 

contrastivas ou enfáticas. Que apenas um constituinte pode ser focalizado por 

vez em uma sentença e que mais de um constituinte pode ser topicalizado são 

informações evidentes na tabela, mas o contraste entre os exemplos 

apresentados para o tópico 4, singularidade, traz ainda mais uma informação 

sobre a estrutura funcional da periferia esquerda da sentença: na sentença m, 

o constituinte destacado aparece deslocado para a categoria de foco e ladeado 

por dois tópicos. É em função de dados como esse que Rizzi é levado a 

postular duas categorias de Tópico na árvore sintática: uma acima de FocP e 

outra abaixo. Confira-se, na Figura 10, a configuração do CP segundo Rizzi. 

 

Figura 10: Camada Complementizadora da sentença segundo Rizzi (1997, 2001, 2005). 
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Rizzi (2001) esmiúça ainda mais as particularidades de CP. Em Italiano, 

o comportamento dos complementizadores se, introdutor de sentenças 

interrogativas indiretas, e che, introdutor de sentenças declarativas, em relação 

às categorias de tópico e de foco parecia sugerir que ambos ocupassem 

posições diferentes na árvore sintática. Observem-se o conjunto de dados (22). 

 

(22) a. Credo che a Gianni, avrebbero dovuto dirgli la verità 

  ‘Acredito que para João, eles deveriam ter dito a verdade a ele.’ 

 

 b * Credo, a Gianni, che avrebbero dovuto dirgli la verità 

  ‘Acredito, para João, que eles deveriam ter dito a verdade a ele.’ 

 

c. Non so se, a Gianni, avrebbero potuto dirgli la verità 

  ‘Não sei se para João, eles poderiam ter dito a verdade.’ 

 

 d. Non so, a Gianni, se avrebbero potuto dirgli la verità 

 ‘Não sei, a João, se eles poderiam ter dito a verdade. 

 

 e. Mi domando se questi problemi, potre momai affrontarli 

  ‘I wonder if these problems, we will ever be able to address them’ 

‘Gostaria de saber se esses problemas, nunca seremos capazes de 

resolver eles.’ 

 

 f. Mi domando, questi problemi, se potre momai affrontarli 

  ‘I wonder, these problems, if we will ever be able to address them’ 

‘Gostaria de saber, esses problemas, se nunca seremos capazes de 

resolver eles.’ 

(RIZZI, 2001: 3) 
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Rizzi (1997) já havia localizado o complementizador che em ForceP, nó 

mais alto da representação do CP; é a única posição em que esse tipo de 

complementizador pode aparecer na sentença: em (22b), ao se antepor um 

tópico a esse complementizador, obtém-se uma sequência agramatical. Por 

sua vez, se, em (22c, d, e, f), assim como che, também deve preceder 

elementos focalizados, mas não tem a obrigatoriedade de vir à esquerda de 

elementos topicalizados. Nesse sentido, tem de existir um local de pouso entre 

as categorias de tópico e de foco no qual o complementizador se pode 

assentar; Rizzi (2001: 2-3) chama esse nó de IntP (sintagma interrogativo). 

Diante de sentenças do Italiano em que advérbios surgem em sua 

margem esquerda e têm escopo sobre seu conteúdo proposicional como um 

todo, Rizzi (2004) percebe diferenças entre esse tipo de anteposição e a 

topicalização, o que o leva a postular uma nova categoria sintática: o sintagma 

modificador, ModP. Uma lista de características distribucionais é oferecida pelo 

autor para justificar a necessidade de uma nova categoria na estrutura arbórea, 

mas, em razão dos objetivos desta pesquisa, não convém descrevê-las 

exaustivamente, de modo que apenas duas serão citadas. A primeira delas é a 

posição ocupada por cada um desses elementos, que, obviamente, tem de ser 

distinta, de modo que possam coocorrer: 

 

(23)  a. Rapidamente [ModP], i libri [TopP], li hannorimessi a posto. 

  ‘Rapidamente, os livros, eles colocaram eles no lugar’. 

 

(RIZZI, 2004: 15; notações entre colchetes ausentes no original)  
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Contudo, apenas esse critério não torna a proposta de Rizzi válida, 

porque, segundo ele, conforme afirmado anteriormente, podem coocorrer em 

uma sentença tantos tópicos quantos forem os constituintes topicalizáveis 

presentes. Então, a segunda característica elimina completamente as 

possibilidades de um advérbio modificador de sentença estar topicalizado, 

embora não esgote as diferenças entre essas duas categorias sintáticas: em 

Italiano, elementos topicalizados podem vir à esquerda de sintagmas Qu-, ao 

passo que antepor os advérbios a esses sintagmas prejudica a gramaticalidade 

da sentença, como em (24): 

 

(24) a. Improvvisamente, Gianni è tornato a casa 

  ‘De repente/repentinamente, João voltou para casa’. 

 

b.??Improvvisamente, chi è tornato a casa? 

 ‘De repente/repentinamente, quem voltou para casa?’  

 

 c. Il mio libro, chi lo ha preso? 

‘Meu livro, quem pegou ele?’ 

(RIZZI, 2004: 15) 

 

(25) a. Rapidamente, hanno fatto i compiti 

  ‘Rápido/rapidamente, eles fizeram o a lição de casa.’ 

 

 b. ?? Rapidamente, che cosa hanno fatto? 

  ‘Rápido/rapidamente, que coisa eles fizeram?’ 

 

 c. A Gianni, che cosa gli hanno fatto? 

 ‘Com o João, o que fizeram com ele?’ 

(RIZZI, 2004: 16) 
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Já tendo sido estabelecidas, até o momento, as noções de movimento e 

de checagem; as categorias sintáticas; e a estrutura geral da sentença, a 

próxima seção se concentrará na derivação de interrogativas Qu- em 

Português e em Espanhol. 

 

 

1.3. A DERIVAÇÃO DE INTERROGATIVAS QU- EM PORTUGUÊS E EM 

ESPANHOL 

Esta seção descreve a derivação de sentenças interrogativas do tipo Qu- 

em Português e em Espanhol. Em 1.3.1, discutem-se as propostas de Mioto 

(2001) e de Horstein, Nunes e Grohmann (2005), para o Português Brasileiro; e 

de Âmbar (2001) para o Português Europeu. Em 1.3.2, apresentam-se o estudo 

de Ruas (2013) sobre a aquisição de interrogativos do tipo Qu- do Espanhol 

por falantes de Português adultos; e a proposta de Uribe-Etxebarria (2002) 

para a derivação de interrogativas do Espanhol. Em 1.3.3, são dispostas as 

diferenças e as semelhanças entre as interrogativas do tipo Qu- do Português e 

do Espanhol. 

 

 

1.3.1. DERIVAÇÃO DE INTERROGATIVAS QU- EM PORTUGUÊS 

Existem muitas discussões do comportamento de interrogativas do tipo 

Qu- em diversas variedades de Português. Lopes-Rossi (1996), em sua tese de 

doutoramento, observa-as tanto no Português Brasileiro (PB) quanto no 

Português Europeu (PE), tendo especial interesse pela evolução histórica 
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dessas construções. Baseada no modelo vigente antes da proposta de cisão 

da projeção CP por Rizzi (1997), essa pesquisa se baseia no tratamento para o 

fenômeno oferecido pelo quadro de Princípios e de Parâmetros e pelo quadro 

do Programa Minimalista, além de se ater às contribuições de pesquisadores 

gerativistas, dentre os quais o próprio Rizzi (1990, 1991)7.  

Em “Sobre o Sistema CP no Português Brasileiro”, Mioto (2001) faz uma 

excursão minuciosa pela camada complementizadora da sentença e discute, 

uma a uma, o funcionamento dessas categorias sintáticas. Há muito 

interessado nas interrogativas Qu-, ao abordar a categoria FocP, Mioto explica 

o movimento de sintagmas Qu- para a camada complementizadora da 

sentença e, ainda, estabelece maneiras de se distinguir essas construções das 

sentenças focalizadas, que têm estrutura idêntica.  

Duas afirmações sobre as sentenças interrogativas do tipo Qu-, 

possivelmente óbvias mas necessárias, devem ser feitas neste ponto: elas são 

interrogativas porque em ForceP há informações que as configuram 

formalmente como perguntas; e são do tipo Qu- porque o elemento interrogado 

se reveste de um sintagma Qu-8, podendo ser o complemento do verbo, o 

adjunto do verbo ou o argumento externo do verbo. Para esta pesquisa, 

                                                           
7 Kato, orientadora de Lopes-Rossi, tem um longo histórico de trabalho com as 
interrogativas Qu-. Em sua produção bibliográfica, constam diversas publicações cujo 
tema é esse tipo de construção: em Kato (1993), ela investiga a ordem de palavras na 
sentença portuguesa e o movimento dos sintagmas Qu-; com Duarte (KATO; 
DUARTE, 2002), à semelhança da pesquisa de Lopes-Rossi, estuda a diacronia das 
interrogativas do tipo Qu-; com Mioto (KATO; MIOTO, 2005), faz um apanhado geral 
das interrogativas do tipo Qu- no Português do Brasil e no Português europeu; em 
Kato (2013), olha para a derivação dessas sentenças em Português e as compara 
com dados de outras línguas, focalizando em sua análise a possibilidade de se manter 
o Qu- in situ. 
8 Em razão de ter um elemento interrogado e, por conseguinte, de exigir mais do que 
resposta ou afirmativa ou negativa, as interrogativas Qu- são do tipo parciais. 
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apenas os dois primeiros tipos interessam: complementos e adjuntos do verbo. 

Observem-se os conjuntos de sentenças (26), (27) e (28): 

 

(25) a. Maria viu o quê? 

b. O que Maria viu? 

 

(26)  a. João se dirigiu a quem? 

 b. A quem João se dirigiu? 

 

(27) a. Roberto volta de viagem quando? 

 b. Quando Roberto volta de viagem? 

 

As sentenças de (26a, b) e (27a, b) trazem como sintagmas Qu- 

complementos de verbos; complementos diretos em (26a, b); e complementos 

indiretos em (27a, b). As sentenças (27a, b) trazem sintagmas Qu- gerados em 

posição de adjuntos. Há, ainda, um detalhe a ser percebido nesses conjuntos: 

a estrutura sentencial licencia ao menos duas posições que o sintagma Qu- 

pode ocupar: aquela em que nasce, como adjunto de VP, dita in situ; ou como 

especificador de FocP (RIZZI, 1997) ou como especificador de CP (CHOMSKY, 

1995). Mioto (2001) opta por tratá-las segundo a hipótese de cisão do CP, 

razão para que, daqui por diante, seja estabelecido que a posição de pouso do 

sintagma Qu- seja não a de especificador de CP, como quer o Programa 

Minimalista, mas a de especificador de FocP, como sugere Rizzi (1997). 

A categoria FocP, como mencionado em 1.2.2, é a categoria de Foco da 

estrutura sintática. Em função disso, o movimento do sintagma Qu- para a 

posição de especificador de FocP é duplamente justificado: em primeiro lugar, 
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pelos princípios da gramática gerativa, de acordo com os quais uma Projeção 

Máxima, um constituinte somente pode ser movido para a posição de 

especificador de outra Projeção Máxima; e, em segundo lugar, pelos traços 

morfológicos abstratos do núcleo de foco. 

Essa última condição acaba por equivaler as interrogativas Qu- às 

sentenças focalizadas, porque, conforme mencionado em parágrafo anterior, 

atribui-lhes a mesma forma geral. Assim, em Português, Spec do FocP recebe 

tanto sintagmas Qu- quanto constituintes focalizados, e em Foc, o núcleo, 

podem pousar o elemento que acompanha sentenças interrogativas e 

sentenças focalizadas, que. Como Mioto (2001: 113) destaca, esse elemento 

que que preenche Foc tem, “naturalmente, propriedades diferentes do 

homônimo que preenche Force nas declarativas encaixadas (e do que 

preenche C nas relativas)”. 

Retomem-se as sentenças dos conjuntos (26), (27) e (28), reeditadas, a 

seguir, como (29). 

 

(29)  a. Maria viu o quê? 

b. O que Maria viu? 

c. João se dirigiu a quem? 

d. A quem João se dirigiu? 

e. Roberto volta de viagem quando? 

f. Quando Roberto volta de viagem? 

 

Em Português, mas não em Chinês e em outras línguas, o sintagma Qu- 

pode tanto permanecer in situ quanto ser movido para a camada do CP. Mioto 

(2001) organiza sua descrição do FocP em Português de forma a argumentar 
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favoravelmente à ideia de que a dupla possibilidade de pouso do sintagma Qu- 

não viola o critério Wh-, estabelecido em Rizzi (1996). Segundo esse critério, a 

relação entre operador e núcleo marcados com traço Wh- é biunívoca, deve se 

manifestar em relação ao tipo Spec-núcleo e não pode ser violada nem na 

sintaxe visível nem na sintaxe encoberta. Para Mioto (2001: 112), supondo-se 

que não haja violação do referido critério nem em Português nem em outra 

língua, o movimento do sintagma Qu- deve ser tomado como obrigatório na 

Forma Lógica, onde a relação [Spec-núcleo] será obrigatoriamente 

manifestada. 

Se se admitisse que nas sentenças de (29) não há nenhum núcleo 

marcado positivamente para o traço Wh-, segundo Mioto (2001: 115), nenhuma 

das sentenças violaria o critério Wh-, assim como também não o violariam se a 

expressão Wh- in situ não for considerada um operador, já que sua definição 

prevê a vinculação de uma variável. Nesse sentido, na Forma Lógica, o 

sintagma Qu- seria alçado para a posição de especificador de FocP e a relação 

Spec-núcleo poderia ser realizada. Tal análise, porém, pode ser considerada 

problemática na medida em que, ausente um núcleo marcado positivamente 

para o traço Wh-, não haveria modo de uma sentença receber interpretação 

correta na Forma Fonológica, uma vez que faltariam as informações estruturais 

sobre a pronúncia adequada.  

Mioto oferece duas soluções para o impasse: a primeira envolve 

considerar que o sintagma Qu- carregaria para a derivação algum traço que 

permita que a sentença seja interpretada como interrogativa na Forma 

Fonológica; e a segunda, indo ao encontro da proposta de Zubizarreta (1998), 



 

42 
 

envolve admitir que, em casos como esses, o constituinte de uma sentença 

elevado para a categoria de foco deve “conter a palavra ritmicamente mais 

proeminente” (MIOTO, 2001: 115), em consonância com o Princípio de 

Correspondência do Foco Prosódico9. Nas sentenças em que o sintagma Qu- é 

movido na sintaxe visível, o que o Spec de FocP recebe é um operador com 

traço Wh-, e a relação Spec-núcleo exigida pelo critério de Rizzi (1996) é 

satisfeita, então, por concordância dinâmica, sendo o traço Wh- estendido ao 

núcleo.  

Em Português, há ainda uma terceira construção interrogativa do tipo 

Qu-, que é aquela em que o sintagma Qu-, ao ser alçado para Spec de FocP, é 

acompanhado pelo elemento que. Para Mioto (2001: 116), essa é a forma usual 

das interrogativas do tipo Qu- em seu dialeto; nos demais dialetos do 

Português Brasileiro, se essa construção não é também extremamente 

produtiva, é, no mínimo, gramatical. Observem-se os conjuntos de (30) a (32).  

 

(30)  a. Ricardo comeu o quê? 

 b. O que Ricardo comeu? 

 c. O que que Ricardo comeu? 

 

(31) a. A menina de vestido azul quer o quê? 

 b. O que a menina de vestido azul quer? 

 c. O que que a menina de vestido azul quer? 

 

(32) a. O aluno bateu em quem? 

b. Em quem o aluno bateu? 

 c. Em quem que o aluno bateu? 

                                                           
9 No original, Focus Prosody Correspondence Principle. 
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Na segunda e na terceira sentenças de cada conjunto, há um sintagma 

Qu- movido para a posição de Spec de FocP, mas apenas nas terceiras 

sentenças o sintagma Qu- leva consigo um elemento, o complementizador que. 

Juntamente com Mioto e Figueiredo Silva (1995), Mioto (2001) se pergunta se 

sentenças desse tipo poderiam ser tratadas da mesma forma que as sentenças 

em (33), que apresentam uma cópula entre o elemento Qu- e a partícula que o 

acompanha: 

 

(33) a. O que é que a cliente deseja? 

 b. Quando é que que você faz aniversário? 

 c. Para quem é que você vai dar um presente? 

 d. O que é que Francisco tem? 

 

Baseado em Kato e Raposo (1994), em Modesto (s/d) e em Lopes-Rossi 

(1996), Mioto (2001: 117) diz que a resposta para a indagação é afirmativa. 

Segundo esses autores, a proximidade entre o sintagma Qu- e o elemento que 

seria apenas aparente, havendo entre eles uma série de categorias vazias. A 

atuação de uma regra fonológica apagaria a cópula em (30c), em (31c) e em 

(32c). Nessa perspectiva, sentenças [Qu- que], [Qu- é que], [FOCO que] e 

[FOCO é que] teriam a mesma estrutura, representada em (34) e extraída de 

Mioto (2001: 117): 

 

(34)  {FocP Qu/FOCOi [IP pro é (XP que ... ti...)} 
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Mioto não se convence de que essa análise seja a mais adequada, 

porque, existindo tantas categorias vazias entre o sintagma Qu- e a partícula 

que, sequências como a de (35), em que há um elemento intercalado entre 

eles, não deveriam ser agramaticais, como a sentença em (36) não é: 

 

(35) *O que afinal que o João quer? 

(MIOTO, 2001: 117) 

(36) O que é afinal que o João quer? 

(MIOTO, 2001: 117) 

 

Desta vez, fundamentado em Mioto (1996), responde-se negativamente 

ao mesmo questionamento: definitivamente, sentenças [Qu- que] e [Qu- é que] 

e sentenças [FOCO que] e [FOCO é que] devem ser entendidas como tipos 

diferentes de construção. A proximidade entre Qu- e que, então, não é apenas 

aparente, é real. Assim, de acordo com o critério Wh- de Rizzi (1996), uma vez 

que o elemento que seja marcado com o traço Wh-, ele precisa estar em 

relação Spec-núcleo. A consequência disso é o movimento obrigatório do 

sintagma Qu- para Foc preenchido. Não existem, portanto, sentenças [Qu- que] 

com sintagma Qu- in situ em Português, como a de (37) (MIOTO, 2001: 118), 

tendo em vista que, nessa língua, o critério de Rizzi (1996) é aplicado na 

sintaxe visível: 

 

(37) *Que a Maria viu o quê?  

 

A figura 11, a seguir, ilustra a representação de uma interrogativa Qu- do 

Português. 
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Figura 11: estrutura da sentença “O que a Maria viu?”, segundo Mioto (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A descrição de Mioto (2001) da derivação de interrogativas do tipo Qu- 

em Português se fundamenta no critério Wh- de Rizzi (1996), de acordo com o 

qual o movimento do sintagma Qu- para a camada complementizadora está 

relacionado à biunivocidade entre um operador Qu- e um núcleo Qu-, que deve 

ser materializada por uma relação do tipo [Spec-núcleo] e que não pode ser 

violada nem na sintaxe visível nem na sintaxe encoberta.  

Horstein, Nunes e Grohmann (2005) oferecem uma versão para a 

derivação dessas construções do Português em termos estritamente 

minimalistas, o que implica em justificar o movimento dos sintagmas Qu- com a 

noção de checagem de traços (CHOMSKY, 1995). Ambas as propostas 

envolvem movimento, o que as diferencia é a razão subjacente a ele.  
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A questão que Horstein, Nunes e Grohmann (2005) buscam responder é 

por que há tanto interrogativas do tipo Qu- in situ quanto movidas em 

Português. Segundo os autores, o elemento Qu- pode permanecer in situ 

nessa língua porque carrega traços [+ interpretáveis], que não precisam ser 

checados.  

Para dar conta de todas as interrogativas do tipo Qu-, os autores 

postulam três complementizadores para o Português: um que é realizado 

foneticamente como que, o qual carrega o traço EPP e torna o movimento do 

elemento Qu- para a camada complementizadora obrigatório; um que não é 

realizado foneticamente, mas que também tem o traço EPP; e outro sem 

realização fonética e sem o traço EPP. O movimento do sintagma Qu- 

acompanhado por que é obrigatório porque os traços Wh e Q de C0 são fortes, 

ao passo que os complementizadores nulos não são checados na sintaxe 

visível10. 

Da mesma forma que as outras duas, a proposta de Âmbar (2001) 

também se baseia em movimento, mas analisa a interrogativa do tipo Qu- in 

situ das variedades brasileira e europeia do Português de maneiras diferentes 

da dos outros autores. Para a investigadora, não haveria uma sentença 

interrogativa do tipo Qu- in situ na sintaxe visível. Essa aparente permanência 

na posição de base é apenas isso: aparente. Nesses casos, o sintagma Qu- é 

movido para a posição de especificador de FocP, onde há checagem de traços, 

e toda a sentença é alçada para uma projeção ainda mais alta na árvore 

sintática, AssertiveP, onde também há checagem de traços.  

                                                           
10 A árvore sintática de uma interrogativa do tipo Qu- segundo Horstein, Nunes e 
Grohmann (2005) é idêntica à de Mioto (2001), já construída na figura 11. 
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Como PB e PE não obrigam que o sintagma Qu- seja o último elemento 

da sentença, a saída é considerar que o material que vier após o sintagma Qu- 

ocupa a posição de especificador da categoria de tópico localizada abaixo de 

FocP. O grande destaque da proposta de Âmbar (2001) é a adoção não de um, 

mas de dois movimentos para explicar as interrogativas Qu- que supostamente 

permaneceriam in situ em Português, conforme indica a derivação ilustrada na 

Figura 12. Em PE, mas não em PB, o verbo deve se deslocar para o núcleo de 

FocP. 

 

 

 

 

Figuras 12: estrutura de interrogativa do tipo Qu- do Português, segundo Âmbar (2001)  
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1.3.2. A DERIVAÇÃO DE INTERROGATIVAS EM ESPANHOL 

A opção de se estudar a aquisição de interrogativas do tipo Qu- do 

Português Brasileiro por falantes de Espanhol é motivada por duas grandes 

razões: são línguas tipologicamente próximas; e, ainda assim, têm diferenças 

substanciais em suas configurações sintáticas. O aspecto que torna as 

interrogativas do Português Brasileiro interessantes para um falante de 

Espanhol, e vice-versa, é o fato de que, nas interrogativas do tipo Qu- curtas, 

se o sintagma Qu- for argumento verbal, o verbo deve ser movido de I0 para 

Foc0, ativando na sintaxe visível a ordem Qu- V S (O), ao passo que o verbo da 

sentença do PB deve permanecer em I0. Vejam-se os conjuntos de dados em 

(38) e em (39). 

Figura 13: estrutura de interrogativa do tipo Qu- do Português, segundo Âmbar (2001) 
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(38)  a. Antônio estuda matemática.     S V O 

b. Antônio estuda o quê?      S V Qu- ? 

 c. *Estuda Antônio o quê?      V S Qu- ? 

 d. O que Antônio estuda?      Qu- S V ? 

 e. *O que estuda Antônio?      Qu- V S ?  

f. O homem ofereceu a mulher para o amigo.   S V O OI 

 g. O homem ofereceu a mulher para quem?   S V O Qu- ? 

 h. *Ofereceu a mulher o homem para quem?   V S O Qu- ? 

 i. Para quem o homem ofereceu a mulher?   Qu- S V O ? 

 j. *Para quem ofereceu a mulher o homem?   Qu- V O S ? 

 k.*Para quem ofereceu o homem a mulher?   Qu- V S O ? 

 

(39) a. Antonio estudia matemáticas.     S V O 

b. *¿Antonio estudia qué?      S V Qu-? 

 c. *¿Estudia Antonio qué?      V S Qu-  

 d. *¿Qué Antonio estudia? 11     Qu- S V ? 

 e. ¿Qué estudia Antonio?      Qu- V S ? 

 f. El hombre ofreció a la mujer al amigo.    S V O OI 

 g.*¿El hombre ofreció a la mujer a quién?   S V O Qu- ? 

 h.*¿Ofreció a la mujer el hombre a quién?   V O S Qu- ? 

 i. *¿A quién el hombre ofreció a la mujer?   Qu- S V O ? 

 j. ¿A quién ofreció a la mujer el hombre?   Qu- V O S ? 

 k. ¿A quién ofreció el hombre a la mujer?   Qu- V S O? 

 

 

Segundo Horstein, Nunes e Grohmann (2005), apenas as interrogativas 

do tipo Qu- que têm complementizador que são obrigatoriamente movidas para 

                                                           
11 Note-se que essa sequência é gramatical na variedade caribenha do Espanhol (cf. 
nota 1).  
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[Spec, FocP) em Português Brasileiro, em razão de Foc0 ter traços Wh fortes e 

exigir seu alçamento.  

 Se, como argumenta Ruas (2013), toda interrogativa cujo sintagma Qu- 

for argumento verbal (doravante, interrogativas Qu- argumentais) pressupor 

movimento em função dos traços Wh- e Q fortes de Foc0 em Espanhol, é lícito 

concluir não serem possíveis nessa língua sentenças em que o sintagma Qu- 

argumental permaneça in situ, motivo pelo qual (38c) e (38h) são agramaticais, 

embora apresentem ordem VS.  

Para explicar os dois movimentos em Espanhol, Ruas (2013: 32), a partir 

do trabalho de Ayoun (2005), afirma que Foc0 tem traços Q e Wh- fortes, de 

forma que, em completa oposição ao que ocorre em Português, tanto os 

sintagmas Qu- quanto os verbos são forçosamente alçados, respectivamente, 

para [Spec, FocP] e para Foc0. A consequência de haver dois movimentos em 

sintaxe visível nas interrogativas Qu- do Espanhol é a derivação da ordem V S 

(O) observada em (39e) e em (39j). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: estrutura de interrogativas do tipo Qu- argumentais do Espanhol. 
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(38c), (38e), (38h) e (38j) demonstram que a ordem VS com verbos 

transitivos (assim como com verbos inergativos) em Português é agramatical. 

Grande parte dos verbos inacusativos (“morrer”, “chegar”, “afundar”) e, a 

depender do contexto de uso, alguns poucos verbos inergativos (“dormir”, “rir”) 

do Português admitem com naturalidade a ordem VS. 

As interrogativas do tipo Qu- cujo elemento interrogado é gerado em 

adjunção a VP (doravante, interrogativas Qu- adverbiais), ao contrário das 

interrogativas Qu- argumentais, podem permanecer in situ em Espanhol. A 

proposta de Uribe-Etxebarria (2002), semelhantemente à de Âmbar (2001) para 

o Português, sugere que as interrogativas Qu- adverbiais ditas in situ sofrem, 

na verdade, dois movimentos em sintaxe aberta, movimento do sintagma Qu- 

para [Spec, FocP]; e, em seguida, movimento do restante da sentença para a 

categoria de tópico acima de FocP:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: estrutura de interrogativas do tipo Qu- adverbiais ditas in situ, segundo Uribe-
Etxebarria (2002). 
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Ruas (2013) aponta que, para Uribe-Etxebarria (2002), em razão dos 

dois supostos movimentos que as configuram, as interrogativas Qu- adverbiais 

ditas in situ do Espanhol têm padrão prosódico diferente das interrogativas Qu- 

argumentais: há uma pausa entre a parte restante da sentença e o sintagma 

Qu- bastante característica, e a entonação do sintagma Qu- é descendente. Ao 

contrário da concessão que Âmbar (2001) faz para o Português, Uribe-

Etxebarria afirma que o sintagma Qu-, como toda palavra interrogativa, tem de 

ser o último elemento da sentença em Espanhol. Em (40), extraído de Ruas 

(2013: 35), evidencia-se a restrição posicional do sintagma Qu- na sentença 

por meio da contraposição entre os exemplos. 

 

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

b.*¿Marta vino cuándo en coche? 

c. ¿Marta vino en coche cuándo? 

 

Em (40a), há uma sentença declarativa não marcada, na qual o advérbio 

temporal “el lunes” antecede o instrumental “en coche”. Em (40b), há uma 

sequência em que o sintagma Qu- temporal é mantido em sua posição de 

base, anteposto ao advérbio instrumental “en coche”; o fato de o sintagma Qu- 

não ser o último elemento da sequência, como quer Uribe-Etxebarria (2002), 

torna a combinação agramatical. Em (40c), após o movimento do sintagma Qu- 

temporal para Foc0 e após a subida do restante da sentença para a projeção de 

tópico acima, o sintagma Qu- surge como último elemento da sentença, em 

vista do que a derivação converge. De acordo com Ruas (2013), se o sintagma 
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Qu- for seguido por algum constituinte, entre eles deverá existir uma pausa, 

como indicado pela vírgula em (41b), abaixo. 

 

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

b. Roberta se ha casado ¿con quién?, por la iglesia 

(RUAS, 2013: 35) 

 

 Concluindo, pode-se sugerir que, tanto em Português Brasileiro quanto 

em Espanhol, Foc0/C0 tem traços Wh fortes, que desencadeiam o movimento 

das palavras interrogativas para a posição de seu especificador. O traço Q de 

Foc0/C0 é forte em Espanhol, o que explica o movimento do verbo em sintaxe 

aberta. Em Português Brasileiro, a força de Q em Foc0/C0 pode ser considerada 

de duas maneiras: em uma delas, Q tem traços fracos e, por isso, o verbo se 

não se desloca para o núcleo de FocP/CP. A presença do complementizador 

que em Foc0/C0 seria apenas a expressão de traços Wh fortes. Conforme 

sugerem Horstein, Nunes e Grohmann (2005): a presença do 

complementizador que indica manifestação do traço EPP em C0, o que significa 

um movimento obrigatório da palavra interrogativa. A segunda maneira implica 

que que tem traços fortes que são checados pela concatenação ao núcleo de 

FocP/CP. 

 

 

 

 

 



 

54 
 

CAPÍTULO 2: A AQUISIÇÃO DE LÍNGUA MATERNA (L1) E A AQUISIÇÃO 

DE SEGUNDA LÍNGUA (L2) 

Assumiu-se, no capítulo anterior, que o referencial teórico a ser adotado 

nesta pesquisa é o da Gramática Gerativa (CHOMSKY, 1957, 1965, 1981, 

1986, 1995). Alguns dos principais conceitos associados a essa corrente 

linguística foram esboçados, e especial ênfase foi dada àqueles diretamente 

concernentes aos assuntos abordados neste texto. Ao final, ofereceu-se uma 

discussão sobre a estrutura básica das sentenças do Português e do Espanhol, 

ao longo de cujo desenvolvimento prevaleceram as noções implicadas em 

construções do tipo Qu-. Apesar de ter sido mencionada, a temática da 

aquisição de linguagem não recebeu tratamento aprofundado, de modo que, a 

fim de atingir os objetivos inerentes à dissertação e a fim de que sejam 

lançadas as hipóteses de trabalho, proceder-se-á, adequadamente, à 

delimitação do assunto. 

Pretende-se, em um momento inicial, retomar a relação entre a teoria 

adotada e o processo de aquisição da linguagem, destacando, na trajetória da 

linguística moderna, a importância do gerativismo para as pesquisas nesse 

campo. Em um segundo momento, após terem sido consolidadas as 

informações sobre o processo de aquisição de linguagem, este capítulo se 

voltará à apresentação de algumas das hipóteses encontradas na literatura 

para a aquisição de segunda língua (L2), considerada assim aquela com a qual 

crianças têm contato após o término do chamado período crítico de aquisição 

da linguagem.  
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2.1 A AQUISIÇÃO DE LÍNGUA MATERNA (L1) 

Nas primeiras publicações de Chomsky (1955, 1957), é patente a tensão 

entre sua formação estruturalista e as ideias de que derivam sua teoria 

linguística, a Gramática Gerativa. Por um lado, existe a certeza de que o 

objetivo dos estudos linguísticos não se limita à taxinomia de itens gramaticais; 

por outro, há, explicitamente, a intenção de que se busquem explicações de 

por que e de como a capacidade de linguagem é um atributo da espécie 

humana, consoante estatuto de ciência legado à linguística por Ferdinand de 

Saussure. Embora não se possa falar em disputa teórica, as propostas de 

Chomsky são consideradas reações à postura estruturalista norte-americana, 

cujos métodos visam, sobretudo, à catalogação das centenas de línguas 

indígenas existentes no país, sujeitas a flagrante risco de extinção. Para os 

estruturalistas, destacar as diferenças entre as línguas e fornecer tecnologias 

adequadas para essa tarefa são questões essenciais para a Linguística; para 

Chomsky, a Linguística deve olhar não para o que torna as línguas naturais 

distintas, posto que isso seja contingencial, mas para suas características 

aparentemente universais. 

O realinhamento da linguística impactou a comunidade especializada: 

não apenas novos objetivos são acrescentados à agenda da ciência da 

linguagem, mas seu próprio objeto de estudo, a língua considerada como 

estrutura e como produto social (SAUSSURE, 1916), passa a ser a 

competência que permite aos seres humanos adquirir, produzir e compreender 

linguagem por meio de uma língua natural. Sintetizam-se em Syntatic 

Structures (1957) os principais argumentos que levam Chomsky a considerar 
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as teorias linguísticas da época pouco adequadas às tarefas que, segundo ele, 

pertencem ao escopo da linguística, e sua premissa de que as teorias sobre os 

fatos da linguagem devem dedicar-se à competência genética é tornada 

explícita em Aspects of the Theory of Sintax (1965) (cf. seção 1.1). 

A avaliação de Chomsky às teorias gramaticais e sua consequente 

rejeição acarretam três grandes mudanças no pensamento linguístico vigente: 

a primeira delas, já tratada, é a de que os estudos linguísticos abandonem 

finalidades meramente descritivas, preocupando-se, desde então, em explicar 

os mecanismos subjacentes à produção de linguagem. A segunda é a de que 

qualquer teoria linguística, por menos complexa que seja, proponha uma forma 

de justificar como, a partir de um conjunto finito de unidades mínimas, os 

falantes são capazes de produzir uma quantidade infinita de sentenças, cuja 

extensão, teoricamente, também se abre ao infinito, tendo em vista que sua 

regulação é feita por fatores extralinguísticos, como a memória. A terceira 

grande mudança reside na ideia de que as teorias linguísticas sustentem um 

aparato gramatical suficientemente poderoso para gerar todas as sentenças 

possíveis em todas as línguas naturais; e criteriosamente restrito para que 

nenhuma combinação além das intuitivamente consideradas bem formadas 

pelos falantes emerja.  

As ideias de Chomsky evadem a esfera da linguística e se tornam 

conhecidas do público em geral a partir de sua resenha a Verbal Behavior 

(1957), do psicólogo norte-americano Skinner, publicada em 1959. No livro, o 

debate clássico sobre as origens do conhecimento humano é retomado, e 

argumentos a favor da prevalência de condicionamentos externos sobre 
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supostas estruturas inatas são oferecidos. A psicologia é aí definida como a 

ciência do comportamento, e, em função disso, todas as ações humanas são 

consideradas respostas a condicionamentos do mundo físico: fenômenos que 

não puderem ser empiricamente atestados e quantificados em uma relação de 

estímulo-resposta-reforço são eliminados como causa última das ações 

humanas. Ao passo que, para Skinner, o processo a partir do qual os indivíduos 

conhecem uma língua natural é modelado por suas experiências, sem 

mediação de estruturas inatas, Chomsky julga ser impossível prever respostas 

a partir de estímulos, porque, aparentemente, apenas a relação inversa é 

verificável. A importância do detalhe apontado por Chomsky está em validar 

somente a solução que Skinner quer evitar: a de se recorrer a fatores internos 

ao organismo que baseiam os conhecimentos humanos. 

A série de evidências contra as propostas de Skinner são as seguintes: 

(i) se a dominação de uma língua natural implicasse aprendizagem consciente, 

considerada a complexidade dos mecanismos envolvidos, seria impossível que 

o tempo envolvido nesse processo fosse tão curto quanto é na realidade; (ii) se 

a aquisição de linguagem se fundamentasse em processos de estímulo-

resposta-reforço, a abertura ao infinito não seria uma de suas características, e 

os falantes somente seriam capazes de emitir — de reproduzir — sentenças já 

ouvidas; (iii) os dados aos quais as crianças têm acesso em seu ambiente são 

deficientes, no sentido de que não apresentam todas as construções 

consideradas gramaticais nas línguas em questão, indicando que parte do 

conhecimento linguístico é baseada em evidências negativas. Encadeando-se 

as três evidências, observa-se uma imensa lacuna entre os dados primários 
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disponíveis aos falantes e o conhecimento linguístico que desenvolvem em tão 

pouco tempo: preenchê-la é a função das estruturas biológicas inatas. 

Ainda na resenha ao livro de Skinner, Chomsky introduz em sua teoria a 

noção de modularidade (cf. FODOR, 1983; GARDNER, 1975), segundo a qual 

a arquitetura da mente humana se divide em partes altamente especializadas, 

módulos, sendo a Faculdade da Linguagem, o órgão da linguagem, um deles. 

Do modelo de Regência e Ligação em diante (CHOMSKY, 1981), assume-se 

que a Faculdade da Linguagem englobe princípios e parâmetros. A formatação 

do órgão mental nesses moldes soluciona de maneira eficiente problemas do 

modelo anterior, que assumia um processo de aquisição de linguagem baseado 

em regras. De acordo com os pressupostos da Teoria Padrão, crianças em fase 

de aquisição de linguagem abstraem regras estruturais dos dados linguísticos 

acessados em seu meio e as submetem a um procedimento de avaliação; no 

caso de chegarem a mais de um conjunto de regras para um mesmo padrão 

estrutural, valeria o mais simples, a fim de prezar pela economia do sistema 

(RAPOSO, 1992: 51). 

O intuito de limitar o alcance excessivo das regras do sistema gramatical 

tem a ver diretamente com a sobrevida da teoria linguística, porque um número 

tão grande delas torna o fato de que as crianças dominam uma língua natural 

em poucos anos tão contraditório quanto os argumentos da teoria de Skinner. 

Em função disso, é lançada a hipótese da Gramática Universal (GU — em 

Inglês, UG, sigla de Universal Grammar) no quadro de Regência e Ligação12, a 

qual, assentada sobre princípios de caráter universal e sobre parâmetros 

                                                           
12 Devido à influência de tais conceitos na fundamentação do modelo de Regência e 
Ligação, é-lhe associado o rótulo alternativo de modelo de Princípios e Parâmetros. 
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valorados conforme a exposição dos falantes a dados linguísticos primários, 

deflagradores da variação linguística, reduz drasticamente o número de 

hipóteses sobre o funcionamento da língua que o falante tem que aventar. É 

condição sine qua non desse modelo, em coerência com a crítica dirigida à 

hipótese de aquisição de linguagem da Teoria Padrão, que a quantidade de 

princípios e de parâmetros não alcance mais do que algumas dezenas, sob o 

risco de todo o processo de aquisição se tornar mais complexo.  

Ainda não existe consenso sobre quantos e sobre quais são os 

princípios e os parâmetros que compõem a Gramática Universal. A partir do 

número aproximado de línguas faladas no mundo, com auxílio de cálculos 

simples, é possível prever quantos parâmetros são suficientes para gerá-las: 

assumindo que (i) haja sete mil línguas em uso e que (ii) cada parâmetro tenha 

marcação binária para determinado valor (ou positiva ou negativa), o número 

total de línguas (7.000) deve ser equivalente ao número de opções de 

marcação (2) elevado à quantidade total de parâmetros (x); assim, em notação 

matemática, 7.000 = 2x, tal que x = √7000. Para sete mil línguas, bastaria que o 

valor da incógnita, de parâmetros, fosse menor do que treze, cuja substituição 

na fórmula resultaria no número 8.192, que é maior do que a quantidade de 

línguas em uso. Note-se que, do ponto de vista das diferentes possibilidades 

de combinação entre parâmetros, a Gramática Universal deve ser considerada 

disfuncional, porque, embora sejam teoricamente possíveis, nem todas as 

combinações são atestadas, o que dá margem à existência de um número 

maior de parâmetros do que seria necessário. 



 

60 
 

Um dos exemplos mais citados de princípio na literatura gerativista é o 

Princípio da Projeção Estendida, de acordo com o qual toda língua natural 

licencia a posição estrutural de sujeito; em relação a esse princípio, há o 

Parâmetro do Sujeito Nulo, uma vez que, não obstante todas as línguas 

licenciarem a posição estrutural de sujeito, em algumas delas essa posição é 

sempre foneticamente realizada, como é o caso do Alemão, que se vale de 

pronomes expletivos para marcar o sujeito pronominal de verbos que não 

selecionam argumento externo, como os de fenômenos da natureza; e, em 

outras, como o Espanhol, essa posição pode ser foneticamente vazia. 

Destaque-se que línguas cuja marcação é positiva para o valor de certo 

parâmetro incluem, também, a marcação negativa: em Espanhol, marcar o 

sujeito pronominal não implica tornar a sentença agramatical, como aconteceria 

se se optasse por não o marcar em Alemão. 

A hipótese que está no cerne da Gramática Gerativa, a de que há 

conhecimentos para os quais os seres humanos são geneticamente 

programados, a Hipótese Inatista, traz contribuições importantes para a 

questão de qual são os papéis do organismo e da experiência no 

desenvolvimento de habilidades. No caso da linguagem, sendo a propensão 

um fato do genoma humano, sua ativação depende de estímulos ouvidos no 

ambiente, os quais a deflagrarão. Apesar, portanto, de a experiência ter um 

papel secundário em relação às estruturas inatas na aquisição de linguagem, 

sua importância não é menor: a janela temporal em que tais estruturas podem 

ser modeladas pelos dados empíricos é limitada, após cujo fim o 

desenvolvimento de tal habilidade estará para sempre vedado ao indivíduo.  



 

61 
 

O espaço temporal em que as crianças têm a capacidade de começar a 

desenvolver linguagem é chamado de Período Crítico de Aquisição de 

Linguagem. A lógica envolvida nesse conceito é simples: desde que tenha sido 

suficientemente exposta a dados linguísticos durante esse período, e com 

suficientemente exposta se quer dizer que tenha sido exposta a ponto de ter 

iniciado o processo de aquisição de linguagem dentro dessa janela temporal, 

ainda que não o tenha concluído, ela dominará, ao fim de algum tempo, a 

sintaxe da língua natural com cujos dados conviveu. Se a exposição se iniciar 

após o término do Período Crítico de Aquisição de Linguagem, como nos casos 

conhecidos na literatura em linguística como “crianças selvagens”, o indivíduo 

jamais será capaz de dominar a contento uma língua natural, porque já não 

conseguirá assimilar as regras sintáticas subjacentes a qualquer língua natural. 

As ditas “crianças selvagens”, tendo sido tardiamente expostas a dados de 

língua, apresentaram algum desenvolvimento na aprendizagem e no uso de 

unidades lexicais, sem, contudo, serem capazes de combiná-las em unidades 

sintáticas, comunicando-se apenas por uma fala simbólica, em que dada 

palavra, com valor de símbolo, é associado a certo evento.  

A função dos dados linguísticos no Período Crítico de Linguagem é mais 

complexa do que simplesmente oferecer estímulos à cognição dos falantes. A 

razão disso se torna clara se a fala de algum indivíduo, nativo de qualquer 

língua, for observada: sua produção, que poderia servir de dados primários a 

usuários em fase de aquisição, não contém, de forma explícita, todas as 

informações que são necessárias à construção de uma gramática adulta. 

Embora não se depare com sentenças mal formadas durante a fase de 
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aquisição, as crianças, inconscientemente, são capazes de identificá-las e de 

não produzi-las. Por um lado, não há evidências negativas do que não é lícito 

produzir segundo as regras da língua ouvida no ambiente; por outro, para 

superar essa aparente contradição, algum subsídio tem de estar disponível às 

crianças, já que, se não estivesse, o Problema de Platão, mencionado há 

alguns parágrafos, seria incontornável. 

Logo, quando se afirmou que a Hipótese da Gramática Universal traz 

uma solução à aquisição de linguagem, tinha-se em mente o fato de que sua 

formatação, em princípios e em parâmetros, é uma explicação simples e, por 

isso, adequada de como a espécie humana consegue desenvolver toda a 

gama de conhecimentos linguísticos que possui em um intervalo de poucos 

anos: aí entra a função estratégica dos princípios e dos parâmetros que nela há 

inscritos. Entenda-se que, em termos funcionais, princípios e parâmetros são a 

mesma coisa, tendo como única diferença o fato de que o valor de um princípio 

é sempre o mesmo para qualquer língua natural, enquanto o valor dos 

parâmetros, ditos “princípios abertos”, variam binariamente, conforme a língua 

em questão. Nesse sentido, se a Gramática Universal é o estágio inicial da 

Faculdade da Linguagem, todos os princípios já estão plenamente definidos no 

início do processo de aquisição da linguagem. Por sua vez, por variarem nas 

diferentes línguas que existem, apesar de sempre constarem entre as 

estruturas do sistema gramatical, os parâmetros não estão plenamente 

formatados no início do processo de aquisição da linguagem, tendo seus 

valores fixados à proporção que os falantes são expostos aos dados primários. 

A fixação de parâmetros, vale dizer, é gradual e se estende por todo o período 
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de aquisição de linguagem; ao fim do processo, há a emergência de uma 

gramática adulta, a qual refletira as regras de uma língua natural específica. 

Em geral, o processo de aquisição de linguagem é descrito em função 

de dados primários referentes a uma única língua natural falada no ambiente 

em que a criança está inserida, culminando, obviamente, também, em uma 

única gramática adulta. Há que se destacar que, no caso de suficientes dados 

primários de mais de uma língua natural chegar à criança, mais de uma 

gramática será formada ao fim do processo de aquisição de linguagem; assim, 

a criança terá mais de uma língua materna, o que significa dizer que será 

falante nativa de tantas quantas forem as línguas a que for adequadamente 

exposta durante o Período Crítico de Aquisição de Linguagem. Observe-se 

que, nesse contexto, todas as línguas que, por ventura, o indivíduo vier a 

adquirir são consideradas L1, tendo em vista o fato de que seu 

desenvolvimento foi desencadeado ainda no Período Crítico de Aquisição de 

Linguagem; para que uma língua dominada por um falante tenha o estatuto de 

segunda (L2), é essencial que tenha sido desenvolvida após o término do 

Período Crítico de Aquisição. 

Quem oferece o principal argumento de que a aquisição de linguagem 

detém um período crítico é o biolinguista Eric Heinz Lenneberg, para quem, 

assim como para Chomsky, a conformação genética das espécies garante-lhes 

o desenvolvimento de habilidades cujo desenvolvimento não seria possível 

somente por meio da experiência. Dois de seus vários exemplos 

(LENNEBERG, 1967) são o andar bípede e a escrita: comparando-os, sabe-se 

que a escrita é uma capacidade inserida há relativamente pouco tempo na 
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história da humanidade; registram-se variações no uso da escrita tanto em 

relação a povos distintos, cujos alfabetos e cujo ordenamento de palavras nas 

páginas são diferentes, quanto em relação ao tempo; além disso, não são 

todos os povos que dominam alguma técnica de escrita, os chamados povos 

ágrafos, que, apesar de dominarem uma língua natural, não lhe associaram um 

código escrito. O caso do andar bípede é muito mais regular do que o da 

escrita: desde que a espécie humana tem a face genética que ora apresenta, 

esta é uma característica intrínseca; todos os seres humanos, 

independentemente de quaisquer características socioculturais, desde que 

sejam sadios, desenvolverão o andar bípede nos mesmos moldes, sem 

variações que justifiquem que se afirme que há modos diferentes de se andar; 

por fim, não há seres humanos sadios que tenham potencialmente a 

capacidade de andar.  

A partir desse cotejo, Lenneberg (1967) pretende esclarecer que há, por 

um lado, habilidades cuja propensão é genética e, por outro, habilidades cujo 

desenvolvimento prevê fatores que não instruções predeterminadas no genoma 

da espécie. No caso de habilidades do primeiro tipo, segundo ele, há um 

período específico em que seu desenvolvimento pode ser levado a cabo, ao fim 

do qual tal habilidade estará irremediavelmente distante do indivíduo. Portanto, 

não apenas a linguagem e outras habilidades cognitivas têm um período crítico, 

mas, também, outros tipos de características o têm, como o andar bípede e a 

audição. 

A temática da aquisição de língua após o fechamento da janela temporal 

crítica é um dos grandes temas discutidos atualmente em linguística. Uma das 



 

65 
 

questões que mais tem recebido destaque nas últimas décadas é a de 

determinar se a Gramática Universal desempenha algum tipo de papel na 

aquisição de L2. Existem muitas hipóteses para isso, e cada uma delas, 

abordando-a de um ângulo diferente, traz-lhe diferentes contribuições. Em 2.2, 

tais hipóteses serão apresentadas, com intuito especial de que suas 

consequências para a gramática final da L2 sejam consideradas. 

 

 

2.2 A AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LÍNGUA (L2) 

Conforme as pesquisas sobre o processo de aquisição de linguagem 

avançaram, novos e profundos questionamentos surgiram: se existe um 

período crítico para que o processo de aquisição de linguagem seja iniciado, ao 

fim do qual os seres humanos jamais serão capazes de assimilar a sintaxe de 

línguas naturais, o que dizer da aquisição de uma segunda língua, que, por 

definição, ocorre após o término dessa janela temporal? Existem muitos 

exemplos cotidianos, como o de alguns dos que ora leem este texto, de que 

uma segunda língua, uma língua estrangeira, pode ser adquirida na 

adolescência e na vida adulta. Portanto, se a linguagem é um processo 

cognitivo que deve ser ativado logo nos anos iniciais da espécie humana, 

parece que o mesmo não vale para o domínio de outras línguas que não a 

materna: pode-se conhecer uma nova língua em qualquer momento da vida, 

desde que uma língua materna tenha sido internalizada.  

Aparentemente, não são todos os pesquisadores que veem somente 

diferenças entre o desenvolvimento de L1 e de L2: como na inovação 
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gerativista da década de 1950, quando, ao contrário das abordagens 

estruturalistas, que adotavam as diferenças entre as línguas naturais como 

mote para os estudos linguísticos, pensou-se, pela primeira vez, após o 

estabelecimento do modelo de Regência e Ligação e da Hipótese da GU, que 

as semelhanças entre as gramáticas de L1 e de L2 são mais impressionantes. 

Os resultados de estudos cujas hipóteses testam essa premissa são 

promissores: a comparação entre os estágios de desenvolvimento de 

gramáticas de L1 e de L2 demonstra que parte dos estágios pelos quais ambas 

passam são, no mínimo, extremamente semelhantes, de modo que se possa 

considerar que a GU opere tanto no desenvolvimento da L1 quanto na L2. 

Surgem, daí, diversas posições sobre o papel da GU na aquisição de L2, e 

ainda existem, inclusive, posicionamentos que oferecem argumentos contrários 

à ideia de que a GU tenha alguma atribuição na gramática da L2. 

A questão da aquisição de L2 é investigada sob diferentes vieses, a fim 

de se buscar evidências de quais são os papéis da GU e da língua materna 

dos indivíduos, se é que há algum, na formatação da gramática da L2; há, por 

outro lado, pesquisadores que sequer consideraram que o desenvolvimento de 

L2 possa ser comparado ao de L1, porque, no primeiro caso, estão em jogo 

habilidades cognitivas de caráter geral, o que, extrapolando o foro da 

Faculdade da Linguagem, leva-os a falar em aprendizagem, não em aquisição. 

Considerar que o desenvolvimento de L2 é explicado ou por um processo de 

aquisição ou por um processo de aprendizagem é mais do que uma mera 

decisão terminológica. Ao se falar em aquisição, tanto quanto no caso da 

aquisição de L1, admite-se que há, mesmo implicitamente, atuação de 
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estruturas cuja função é a de mediar o desenvolvimento da gramática de uma 

língua natural. Defender, ao contrário, que os processos subjacentes à 

gramática de L2 são exclusivamente de caráter geral elimina a possibilidade de 

que as estruturas que desencadeiam o desenvolvimento da gramática de L1 

atuem, também, na gramática de L2, de modo que todo o processo tem de ser, 

ao mesmo tempo, consciente e conduzido por habilidades cognitivas gerais. 

Sendo o conceito de princípios e de parâmetros central para os modelos 

mais recentes da Gramática Gerativa, o que dizer das configurações 

paramétricas da L1 e da L2? É possível justificar uma transferência dos valores 

paramétricos da L1 para a L2, de modo que a gramática final de L2 será 

forçosamente diferente da gramática do falante nativo, mais próxima da 

gramática nativa do indivíduo que ora a adquire? Todas as hipóteses sobre a 

aquisição de L2 consultadas por essa pesquisa versarão, em algum nível, 

sobre as possibilidades de acesso à GU e de transferência de valores 

paramétricos da L1, seja para negá-los completamente, como o fazem aqueles 

que caminham pela hipótese de que a gramática da L2 chega a ser dominada 

por um processo de aprendizagem, seja para assumi-los irrestritamente, como 

afirmam os que adotam que tanto a GU quanto a L1 estão disponíveis e 

presentes em todas as fases do processo de aquisição da L2. 

Esta seção toma por dois trabalhos seminais da área de aquisição de 

L2, o de White (2003), que discute três hipóteses sobre a relação entre o 

desenvolvimento da L2 e a GU: não acesso, acesso parcial e acesso total; e o 

de Sauter (2002), que, além de se deter nas hipóteses de como a GU interage 

com a L2 em desenvolvimento, relaciona-as a hipóteses sobre o papel da L1 
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nesse mesmo processo, oferecendo, ao fim, argumentos que considera 

favoráveis à transferência de estruturas da L1 para a L2. Outros trabalhos são 

também visitados, à guisa de exemplificar e de complementar a argumentação 

das autoras. Ao fim do que aqui se propõe, espera-se que a passagem para o 

próximo capítulo, que traz as hipóteses de trabalho, pareça natural ao leitor.  

 

 

2.2.1 AS HIPÓTESES SOBRE O PAPEL DA GU NO DESENVOLVIMENTO DA 

L2 SEGUNDO WHITE (2003) 

À medida que o modelo de Regência e Ligação se consolida como 

paradigma de investigação, novas e não menos complexas questões emergem 

à superfície dos estudos linguísticos. Um dos pilares do modelo, a Hipótese da 

GU, reformula o modo pelo qual o processo de aquisição de linguagem é 

encarado, lançando a ideia de que princípios e parâmetros, em vez de regras, 

auxiliam os indivíduos no desenvolvimento da gramática de sua língua 

materna. Se, no passado, o argumento da pobreza do estímulo, o chamado 

Problema de Platão, ditou as diretrizes das investigações sobre como se chega 

a dominar a gramática da L1, não poderia ser diferente no caso da gramática 

de L2: não obstante isso não seja consensual entre os estudiosos da área, 

aventou-se a possibilidade, com base em dados empíricos, de que o contato 

com dados da L2 não seria suficiente para explicar todo o conhecimento que o 

falante apresenta sobre tal sistema linguístico. Ao passo que esse papel é 

suprido pela GU e por suas propriedades no processo de aquisição de L1, 
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passou-se a investigar se ela também estaria disponível durante o 

desenvolvimento de L2. 

Nesse sentido, a principal motivação de White (2003) é a de evidenciar 

que os falantes, ao longo do processo de aquisição da L2, acionam princípios 

da GU, o que lhes permite definir valores paramétricos para a língua-alvo 

diferentes daqueles presentes em sua língua materna. Para cumprir com esse 

objetivo, a autora parte de três hipóteses sobre a interação entre a GU e o 

desenvolvimento da L2, (i) a de não acesso, (ii) a de acesso parcial e (iii) a de 

acesso total, apresentadas, a seguir, nessa ordem. 

 

 

2.2.1.1 A HIPÓTESE DE NÃO ACESSO À GU 

Ao caracterizar a hipótese de não acesso à GU, White recorre a 

trabalhos como os de Schachter (1989) e de Bley-Vroman (1990. Para 

Schachtter, somente as propriedades da GU já definidas para a L1 poderão 

concorrer para a gramática da L2; para Bley-Vroman, o desenvolvimento da 

gramática da L2 leva em conta, por transferência, os parâmetros definidos para 

a L1, embora não haja uma nova fixação de parâmetros para a L2. Ambos os 

autores entendem que as características da L2 que não estão presentes na L1 

são aprendidas por processos cognitivos gerais. Existe, contudo, segundo 

White, uma contradição de extrema relevância nessa versão da hipótese de 

não acesso à GU: ao conceder que as propriedades da gramática da L1 podem 

interferir na gramática da L2 em desenvolvimento, não seria coerente falar em 

“não acesso” à GU.  
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O que há por detrás de ambos os pensamentos, porém, pode ser 

resumido pelo seguinte: o desenvolvimento da gramática da L2 é engatilhado 

por estruturas outras que não as que condicionam L1; tais estruturas, também 

de ordem cognitiva, envolvem habilidades de aprendizagem gerais e não estão 

relacionadas ao Dispositivo de Aquisição de Linguagem inato. Em função das 

duas observações, pesquisadores que se filiam à hipótese de não acesso à GU 

preferem, normalmente, falar em aprendizagem de L2, não em aquisição, posto 

que o segundo termo preveja um processo aos moldes do da L1. 

Clashsen e Muysken (1996), citados por Epstein et alii (1996), alegam 

ter evidências empíricas de que a GU não determina traços da L2. Em um 

estudo com aprendizes de Alemão como L1 e como L2, verificaram que o 

estabelecimento da ordem dos constituintes nas sentenças é diferente nesses 

casos: falantes de Alemão como L1, em estágios iniciais, produzem a ordem 

SOV, a qual, embora esteja subjacentemente adequada, não é a que emerge 

na superfície da língua nas orações principais; aprendizes de Alemão, por sua 

vez, segundo os autores, independentemente do estágio de desenvolvimento 

da L2 em que estão e dos parâmetros marcados por sua L1, produzem a 

ordem SVO. Em cotejo, aparentemente, os dados sugerem que a GU não tem 

influência sobre a gramática de L2, de modo que todo o processo de 

consolidação da gramática de L2 seja conduzido por habilidades externas às 

disponíveis na Faculdade da Linguagem. Estariam em primeiro plano no 

desenvolvimento da L2 capacidades humanas ligadas ao processamento 

cognitivo de informações e à resolução de problemas.  
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Epstein et alii (1996) afirmam que as evidências levantadas por 

Clashsen e Muysken (1996) se conformam à hipótese de Lenneberg (1967), na 

medida em que corroborem a tese de que há um período crítico para a 

aquisição da linguagem após o qual as estruturas destinadas ao 

desenvolvimento de língua materna já não estão disponíveis. Epstein et alii 

(1996) apresentam a contribuição de Penfield e Roberts (1959) sobre o 

assunto: tendo sido os primeiros a pensar em período crítico para a aquisição 

da linguagem, os autores encontram na dificuldade que adultos sentem para 

dominar novas línguas um argumento a favor de que o processo é consciente e 

envolve aprendizagem, justificando-o a partir de uma diminuição da 

plasticidade cerebral, que deve ser entendida como a capacidade neuronal de 

se modelar. 

Retornar ao trabalho de Lenneberg (1967), na esteira de Epstein et alii 

(1996), é um passo importante nesta altura do texto, tanto para se 

compreender mais profundamente a tese do biolinguista quanto para se 

detalhar a hipótese de não acesso à GU. Ao observar o funcionamento de 

cérebros humanos cujas funções linguísticas sofreram danos irreversíveis, quer 

por desordens naturais, quer por razões artificiais; e ao compará-lo à rotina de 

cérebros humanos saudáveis, Lenneberg defende haver uma paulatina 

transferência das tarefas linguísticas do hemisfério direito para o hemisfério 

esquerdo conforme o passar dos anos, até que os indivíduos atinjam a 

puberdade. De acordo com ele, a concentração das tarefas linguísticas no 

hemisfério esquerdo do cérebro é a causa das dificuldades encontradas em 

jovens e em adultos de dominar uma L2. A sugestão de Lenneberg é a de as 
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habilidades exclusivamente linguísticas da espécie humana estão codificadas 

no hemisfério direito do cérebro; concentrando-se as tarefas linguísticas em 

local distinto do cérebro, tais habilidades não poderiam ser tardiamente 

acionadas para o desenvolvimento da gramática da L2. 

Bley-Vroman (1990), citado anteriormente em referência aos autores 

tomados como base por White (2004, alinha-se às posições de Clashsen e 

Muysken (1996), de Penfield e Roberts (1959) e de Lenneberg (1967), posto 

que distinga as propriedades de que emergem as gramáticas de L1 e de L2. O 

procedimento tomado por todos eles é sintetizado por Bley-Vroman (1990) da 

seguinte forma: se a GU não está disponível para o desenvolvimento de L2, 

devido ao fechamento do período crítico, os falantes selecionam a gramática 

de L1 para assumir sua função. Isso significa que, em relação à gramática da 

L2, L1 funciona como uma espécie de GU, fornecendo os subsídios para seu 

desenvolvimento. Os princípios necessários à maturação da gramática da L2 

são totalmente acessados via L1. Bley-Vroman (1990) traz uma lista de 

evidências a favor de sua hipótese: 

 

(i) existem diferentes níveis de dificuldade no desenvolvimento da L2, conforme 

a língua em questão, ao contrário do que se observa na aquisição da L1; 

 

(ii) a variabilidade que há no processo de aquisição da L1 não é a mesma do 

desenvolvimento da L2, o que quer dizer que nem todos os estágios da L1 e da 

L2 são equivalentes; 
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(iii) o conhecimento do falante sobre a gramática da L2 não é equiparável ao de 

sua L1; 

 

(iv) o conhecimento da L2 não equivale ao que o nativo tem de sua L1; e 

 

(v) a gramática da L2 é estática. 

 

Embora Epstein et alii (1996) sintetizem alguns registros sobre a 

hipótese de não acesso à GU, seu posicionamento é mais próximo ao de White 

(2003), ainda que não seja equivalente. Nos dois textos, remete-se ao fato de 

que tal hipótese exime-se de responder a questões essenciais sobre o 

desenvolvimento da L2: de acordo com o que trazem as várias versões 

anteriormente discutidas, tanto Epstein et alii (1996) quanto White (2003) não 

veem uma maneira nem de se demonstrar o conhecimento que o falante tem 

da L2 nem de se determinar como tais conhecimentos foram adquiridos.  

Negar a atuação da GU, a reboque de ambos os autores, acrescenta um 

problema aos que já havia: de que modo os indivíduos seriam capazes de 

desenvolver uma L2, se todas as informações linguísticas que possuem não 

estão disponíveis para esse processo? De certa forma, é como se houvesse 

um retorno à ideia de que não há uma predeterminação genética para a 

aquisição de linguagem, tendo os falantes de se lançar às gramáticas das 

línguas naturais consciente e corajosamente, intuindo, item lexical por item 

lexical, construção por construção, até que chegasse a um conhecimento 

consistente da gramática da L2. Os questionamentos que ora se lançam à 

hipótese do não acesso à GU vêm adiante:  
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(i) caso o desenvolvimento da L2 seja completamente dissociado das 

propriedades da GU, quanto tempo seria necessário para que o falante 

construísse uma representação interna de uma língua natural?; e 

 

(ii) em que consistiriam essas representações, que tipo de codificação gerariam 

no aparato mental dos indivíduos, se todo conhecimento linguístico inato não 

pode ser acessado ao longo desse processo? 

 

 

2.2.1.2 A HIPÓTESE DE ACESSO PARCIAL À GU 

Para os que adotam a hipótese de acesso parcial à GU, dentre os quais 

está a própria White (1989, 2003), assume-se que a gramática da L1 tem 

grande importância durante o desenvolvimento da L2, posto que, nos estágios 

iniciais do processo, os falantes a tomam como modelo para a nova língua. De 

acordo com White (2003), as mesmas propriedades ativadas ao longo da 

aquisição da L1 atuam na L2: o desenvolvimento da L2, segundo ela, é 

marcado pela presença de uma interlíngua cuja parametrização é ditada pela 

L1; tais valores paramétricos são modificados, se isso for necessário, à medida 

que dados da L2 que correspondam a parametrizações distintas são 

encontrados.  

Nessa perspectiva, o desenvolvimento da L2 é desencadeado pela 

transferência de parâmetros da L1 e, quando isso não for suficiente diante dos 

dados, a GU é acessada diretamente, a fim de que seja feita a parametrização 
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adequada à gramática da L2. Em resumo, para os adeptos da hipótese de 

acesso parcial à GU, o fato de a gramática da L1 servir de base para a 

gramática da L2 não implica que a formatação paramétrica de ambas 

obrigatoriamente convergirá, existindo a possibilidade de se recorrer às 

propriedades da GU para que a gramática da L2 seja parametrizada. Caso 

valores paramétricos sejam modificados ao longo do desenvolvimento da L2, 

não somente algumas de suas características tornam-se ativas na gramática 

de L2, mas todos os feixes de propriedades relacionados ao novo paramétrico 

são acionados. 

A investigação do aparecimento de categorias funcionais em gramáticas 

de L2 tem contribuído para a discussão da hipótese de acesso parcial à GU. 

Vainikka e Young-Scholten (1994), que observaram a manifestação das 

categorias funcionais na produção de coreanos e de turcos falantes de alemão 

como L2, sustentam que a transferência de valores paramétricos da L1 explica 

o desenvolvimento da gramática da L2 apenas até certo ponto. Para eles, tanto 

a gramática da L1 quanto a gramática da L2 não têm categorias funcionais em 

seus primeiros estágios, mas compõem-se somente de categorias lexicais e de 

princípios da Teoria X-barra. A emergência das categorias funcionais não tem 

diferenças relevantes nos dois processos: o que as faz surgir são as evidencias 

trazidas aos falantes pela percepção dos dados linguísticos. 

A conclusão dessas autoras se baseia em dados que sugerem que o 

papel da gramática da L1 no desenvolvimento da L2 se restringe à concha de 

VP. Parece que, quando o falante consolida as categorias funcionais, as 

informações que lhe são oferecidas pelos dados da L2 tornam-se mais 
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relevantes do que a configuração funcional de sua L1. Dessa forma, o acesso 

direto à GU substitui a transferência de parâmetros de L2; munido das 

propriedades X-barra da GU, o falante é capaz de representar mentalmente as 

categorias funcionais da L2. Comparando a produção dos falantes de alemão 

como L2 à de nativos, constatou-se a mesma progressão na emergência das 

categorias funcionais: nesta ordem, camada lexical, camada funcional e 

camada complementizadora.  

 

 

2.2.1.3 A HIPÓTESE DE ACESSO TOTAL À GU 

A diferença mais relevante entre as hipóteses de acesso parcial de 

acesso total à GU é o estágio da interlíngua em que as propriedades da GU 

estão disponíveis para a gramática da L2: no primeiro caso, somente haveria 

transferências de parâmetros da L1 nos estágios iniciais da interlíngua, e a 

influência da GU na parametrização da gramática da L2 é tardia; no segundo 

caso, não há haveria influência da gramática da L1 na parametrização da 

interlíngua, e a GU estaria disponível ao falante desde os estágios iniciais do 

desenvolvimento da L2. Uma das consequências mais básicas de se admitir 

que há transferência de propriedades da L1 para L2 e que a GU está sempre 

disponível para a L2 é a de, segundo Flynn (1987), adotar-se que a gramática 

final da L2 é equivalente à de um nativo dessa língua.  

Para os defensores da hipótese de acesso total à GU, dentre os quais 

estão Epstein et alii (1996), já mencionados na seção 2.2.1.1 deste texto, o 

desenvolvimento da gramática da L2 é indiferente à marcação paramétrica da 
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L1. Decorre disso que a GU é a estrutura que, com base nos dados da L2, 

conduz todo o percurso de aquisição da L2. A pesquisa que esses autores 

desenvolvem também se dedica à emergência de categorias funcionais em 

Inglês, como L2, por falantes de japonês. A questão principal por detrás da 

escolha das línguas investigadas, segundo os autores, é a de que o japonês, 

ao contrário do Inglês, não apresenta categorias funcionais. Não obstante esse 

fato, nota-se que, desde os estágios iniciais, a produção em Inglês de falantes 

de japonês, tanto de adultos, como L2, quanto a de crianças, como L1, conta 

com categorias funcionais. Ora, se a L1 desses aprendizes não conta com 

categorias funcionais, há que se supor que sua ativação decorre não da 

transferência da L1, mas do acesso às propriedades da GU.  

Sobre isso, pode-se fazer a seguinte pergunta: se a L1 desses falantes 

não conta com um parâmetro necessário para o desenvolvimento da L2, as 

consequências que isso traz para o desenvolvimento da L2 podem ser tomadas 

como evidências contrárias à hipótese de acesso parcial à GU. Para respondê-

la, retomem-se alguns pontos discutidos em 2.2.1.2: para os adeptos da 

hipótese de acesso parcial à GU, na perspectiva de White (2003), (i) 

transferência dos valores da L1 somente nos estágios iniciais da L2; e, 

portanto, (ii) o acesso à GU é tardio e guiado pelos dados. A hipótese de 

acesso total à GU, também na visão de White (2003), decide o inverso: não há 

transferência de propriedades da L1 em nenhum estágio do desenvolvimento 

da L2, nem nos estágios iniciais nem nos subsequentes.  

Da forma como as hipóteses são apresentadas por White, a resposta ao 

questionamento que abre o parágrafo anterior tem de ser a seguinte: a 
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hipótese de acesso total à GU não pode ser tomada diretamente como 

evidência contrária à hipótese de acesso parcial, porque os postulados de uma 

e de outra não são contraditórios. Adotar a ideia de que a GU está disponível 

desde os primeiros estágios da L2 não exclui a possibilidade de que a 

transferência das propriedades da L1 possa ser concomitante. Há em jogo no 

cotejo entre ambas as teorias, da forma como White as expõe, que elas se 

polarizam quanto à transferência de propriedades da L1: ou não há 

transferência alguma ou há, apenas nos estágios iniciais. Nem o texto de 

Epstein et alii (1996) nem o de White discute se é possível que tanto o acesso 

total à GU quanto a transferência de propriedades da L1 estejam disponíveis 

desde os primeiros estágios do desenvolvimento da L2. Essa hipótese, porém, 

será retomada mais adiante, na discussão sobre as propostas de Sauter 

(2002), em 2.2.2. 

Adepta à hipótese de acesso parcial (cf. 2.1.1.2), White (2003) sustenta 

que a hipótese de acesso total à GU prevê um papel muito amplo para esse 

aparato no desenvolvimento da L2 e somente pode ser seriamente considerada 

se se puder verificar, nos estágios iniciais do processo de aquisição, que o 

conhecimento linguístico dos aprendizes apresenta propriedades que não 

estejam explícitas nem na L1 nem nos dados da L2. Parece estranho supor 

que a gramática da L2 abarque estruturas que não tenham sido observadas 

nem na L1 nem na L2, mas há registros na literatura de que existe tal 

possibilidade (cf. MARQUES, 2009). Quando menciona “conhecimento 

linguístico”, White não faz referência à representação já consolidada na 

gramática de L2; em vez disso, o que ela tem em mente é o fato de, no início 
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do desenvolvimento da L2, poder ser atestada a produção de estruturas que 

não fazem parte nem da gramática da L1 nem da gramática da L2, embora 

estejam previstas na GU. 

Para exemplificar a hipótese de acesso total, White recorre a Otsu e 

Naoi (1986), que, à semelhança de Epstein et alii (1996), investigam a 

produção em Inglês, como L2, por falantes de Japonês: desta vez, o alvo da 

pesquisa é o Parâmetro da Dependência Estrutural. Esse parâmetro está 

diretamente relacionado ao movimento sintático: nas línguas em que é ativado, 

como o Inglês, existe movimento sintático; nas línguas em que permanece 

inativo, como o Japonês, não há movimento sintático. A conclusão a que a 

pesquisa conduziu os pesquisadores é a de que os falantes desenvolverão o 

Parâmetro da Dependência Estrutural, independentemente de não o terem 

marcado em sua L1.  

 

 

2.2.2 AS HIPÓTESES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA L2 SEGUNDO 

SAUTER (2002) 

Sauter (2002) oferece uma revisão da literatura sobre o desenvolvimento 

de L2 substancialmente diferente da de White (2003): em vez de três, há, 

segundo a autora, seis hipóteses a serem levadas em conta, que combinam 

alguma forma de acesso à GU com algum tipo de transferência de parâmetros 

da L1. O princípio que motiva seu procedimento, entretanto, é mesmo da outra 

autora: definir, no caso de haver influência, quais propriedades da gramática 

madura da L2 são determinadas pela GU e pela L1. 
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Sauter caracteriza três tipos de relação entre a parametrização de L1 e 

de L2 — nenhuma transferência, transferência parcial e transferência total — e, 

ao contrário de White, somente dois tipos de acesso às propriedades da GU — 

nenhum acesso e acesso total. Ao eliminar a possibilidade de acesso parcial à 

GU, Sauter argumenta que, nesse caso, como o acesso às propriedades 

universais é mediado pela L1, essa hipótese pode ser desdobrada nas de 

transferência parcial e de transferência total. No quadro adiante, apresentam-

se, de um lado, as hipóteses consideradas em White (2003) e, de outro, as 

aventadas em Sauter (2002): 

 

Quadro 2: hipóteses sobre o papel da GU e da L1 no desenvolvimento da L2 segundo 
White (2003) e Sauter (2002) 

WHITE (2003) SAUTER (2002) 

(i) Nenhum acesso à GU (e nenhuma 
transferência); 
 
(ii) Acesso parcial à GU (e 
transferência parcial de L1); 
 
(iii) Acesso total à GU (e nenhuma 
transferência de L1). 

(i) Nenhum acesso à GU e nenhuma 
transferência de L1; 
 
(ii) Nenhum acesso à GU e 
transferência parcial de L1; 
 
(iii) Nenhum acesso à GU e 
transferência total de L1; 
 
(iv) Acesso total à GU e nenhuma 
transferência de L1; 
 
(v) Acesso total à GU e transferência 
parcial de L1; 
 
(vi) Acesso total e transferência total. 
 

 

 

As hipóteses (i) e (iii) de White e as hipóteses (i) e (iv) de Sauter, nessa 

ordem, são equivalentes. A hipótese (ii) de White não encontra um par direto 
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entre as de Sauter, devido ao desdobramento da hipótese de acesso parcial à 

GU. As hipóteses (ii), (iii), (v) e (vi) trazem questões à discussão sobre o 

desenvolvimento da L2 que a argumentação trazida em White (2003) não 

contempla, em função da organização e dos objetivos da autora. Cada uma 

das hipóteses de Sauter são discutidas, abaixo, em maiores detalhes. 

 

(i) Nenhum acesso à GU e nenhuma transferência da L1 

Para Sauter, tanto quanto para White, a hipótese de nenhum acesso à GU e de 

nenhuma transferência da L1 rejeita a ideia de que o desenvolvimento da L2 

acesse as propriedades inatas de aquisição da linguagem e de que se baseie 

nos conhecimentos implícitos sobre a L1 para consolidar uma gramática 

madura. Sauter (2002), como Epstein et alii (1996), cita o trabalho de Clahsen 

e Muysken (1996), de acordo com quem o desenvolvimento de segunda língua 

é subsidiado por capacidades cognitivas gerais, inteiramente alheias à 

Faculdade da Linguagem, que são conscientemente ativadas pelos falantes. 

Todos os processos desencadeados por essas capacidades cognitivas gerais, 

linguísticos e não linguísticos, são de aprendizado e demandam esforço, 

contrariamente ao processo de aquisição de língua materna.  

 

(ii) Nenhum acesso à GU e transferência parcial da L1 

Os proponentes dessa hipótese assumem que o estágio inicial da L2 parte de 

algumas das propriedades parametrizadas para L1. Sauter, recorrendo a 

Eubank et alii (1997), afirma que as categorias funcionais que a L1 transfere 

para a L2 não carregam consigo todas as especificações de traços da língua-
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fonte. Para os autores, dados em segunda língua em que ora operações 

gramaticais são aplicadas e ora não são sugerem que a força das categorias 

funcionais é indeterminada. Por não se aventar acesso à GU, os valores 

paramétricos que não forem transferidos para a L2 não são marcados 

tardiamente. O maior acarretamento de se admitir nenhum acesso à GU e 

transferência parcial da L1 para o desenvolvimento da L2 é o fato de que o 

estágio estacionário não será equivalente a uma gramática nativa. 

 

(iii) Nenhum acesso à GU e transferência total da L1 

A hipótese de nenhum acesso à GU e de transferência total da L1 é a 

defendida por Sauter (2002). A previsão que se faz é a de as propriedades 

paramétricas da L1 definem todos os estágios de desenvolvimento da L2, 

sendo transferidas de única vez, em conjunto, no início do processo: a 

gramática adulta da L1 é a gramática inicial da L2. Somente as propriedades 

da GU já ativadas na L1 podem influenciar a gramática da L2, não havendo, 

portanto, possibilidade de formatação paramétrica tardia. Para embasar sua 

hipótese, Sauter fez um estudo longitudinal com o qual, durante dois anos, 

acompanhou nativos de Espanhol e de Italiano em seus processos de 

desenvolvimento de Sueco, de Inglês e de Alemão como segundas línguas em 

situação de imersão. O objeto da pesquisa de Sauter foi o Parâmetro do Sujeito 

Nulo, marcado positivamente nas línguas maternas dos falantes e 

negativamente nas línguas que tentavam adquirir. Sauter comenta, 

surpreendemente, que não existem evidências de que os aprendizes 

modifiquem a parametrização da L1 ao longo do desenvolvimento da L2; isso é 
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curioso porque, dentre todas as hipóteses averiguadas por esta pesquisa, 

incluídas aí as que são elencadas pela autora, nenhuma delas prevê que a 

formatação da L1 seja modificada por estruturas da L2: no caso de se admitir 

novas marcações paramétricas, somente a L2 é afetada. Ao fim do estudo, 

Sauter considerou não ter encontrado mudanças na gramática da L2, em 

relação às propriedades conhecidas desde o estágio inicial, que pudessem 

justificar acesso à GU. 

 

(iv) Acesso total à GU e nenhuma transferência de L1 

Adeptos da hipótese de acesso total à GU e de nenhuma transferência 

paramétrica da L1 entendem que os desenvolvimentos da L1 e da L2 são 

extremamente semelhantes: em ambos os casos, as propriedades da GU estão 

disponíveis para a fixação paramétrica. Em função disso, não há interferência 

da gramática final da L1 na da L2 em nenhum dos estágios do processo. Todos 

os estágios da L2 são restritos pela GU. Se, na hipótese de nenhum acesso à 

GU e de transferência parcial da L1, existe a consequência de que as 

gramáticas finais dos falantes da L2 são necessariamente diferentes das 

gramáticas de falantes nativos, há, aqui, o contrário: tendo em vista que o 

acesso à GU é irrestrito em todas as fases do desenvolvimento da L2, sua 

gramática final corresponde à dos falantes nativos. Para embasar a tese por 

detrás dessas assunções, Sauter recorre a Platzack (1996), de acordo com o 

qual indivíduos em aquisição tanto da L1 quanto da L2 consideram fracos os 

traços das categorias funcionais, independentemente das características da 

língua em questão: sendo fracos os traços das categorias funcionais, não há 
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movimento sintático, e os aprendizes optam pelo valor forte do traço apenas no 

caso de a língua-alvo manifestar evidências para tal (isto é, movimento de 

constituintes).  

 

(v) Acesso total à GU e transferência parcial de L1 

A hipótese de acesso total à GU e de transferência parcial da L1, assim como a 

de nenhum acesso à GU e de transferência parcial da L1, assume que a L1 

fornece um conjunto de suas propriedades nos estágios iniciais da L2. As 

propriedades iniciais transferidas para a L2 são indeterminadas e se moldam 

conforme os dados da língua em questão. Ao contrário, porém, do que se 

estabelece na hipótese (i), os aprendizes acessam a GU para formatar 

parâmetros específicos da L2. Citou-se, como exemplo de trabalho que se 

baseia em tal hipótese, Eubank et alii (1997); antes, porém, de voltar suas 

investigações para a hipótese de nenhum acesso à GU e de transferência 

parcial, Eubank (1996; e trabalhos anteriores) defendia a hipótese de acesso 

total à GU e de transferência parcial da L1. 

 

(vi) Acesso total à GU e transferência total de L1 

Essa hipótese entende que o estágio inicial da L2 é o conjunto de propriedades 

da L1, mas, em estágios subsequentes, se for necessário, há acesso à GU e 

troca dos valores dos parâmetros. Há, aqui, uma única diferença em relação à 

hipótese (iii), que é defendida por Sauter, e essa diferença é essencial: ao 

passo que lá qualquer tipo de acesso à GU era negado, o acesso aqui é 

irrestrito. Sauter ilustra sua discussão com White (1989), texto em que essa 
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autora defende transferência total de parâmetros da L1 para a L2 e posterior 

remarcação paramétrica, nos casos em que os dados da L2 não podem ser 

moldados. Perceba-se que existe uma lacuna entre White (1989), citado por 

Sauter, e White (2003), citado por esta pesquisa: enquanto, no trabalho mais 

antigo, a hipótese aventada pela autora é a de acesso total à GU e 

transferência total da L1, essa posição se reverte, no trabalho mais recente, a 

favor da hipótese que ora é apresentada. 

 

 

2.2.2.1 AS EVIDÊNCIAS DE SAUTER (2002) A FAVOR DA HIPÓTESE DE 

NENHUM ACESSO E DE TRANSFERÊNCIA TOTAL DE L1 

Conforme abordado brevemente na descrição da hipótese (iii) da seção 

anterior, Sauter posiciona-se a favor dela e, a partir disso, realiza um estudo 

longitudinal com nativos de Espanhol e de Italiano falantes de Inglês, de 

alemão e de Sueco como L2. Seu objetivo, também já anunciado 

anteriormente, é o de verificar se há influência das propriedades da L1 e da GU 

no desenvolvimento da L2; se houver, interessa delimitar (a) em que estágio da 

L2 essas influências acontecem; (b) de qual/ de quais estrutura/estruturas elas 

partem; e (c) o que as desencadeia. Os sujeitos acompanhados por Sauter não 

foram selecionados por acaso: suas L1 e a L2 são marcadas diferentemente 

em relação ao Parâmetro do Sujeito Nulo. Esse contexto é propício para que 

sua hipótese seja testada, já que, devido às parametrizações distintas, as 

consequências, caso existam, podem ser claramente estudadas. 
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A principal conclusão a que Sauter chega é a de que, passados os dois 

anos de duração do estudo, não houve mudanças significativas nas gramáticas 

da L2 dos sujeitos que refutassem sua hipótese. O estágio inicial da L2 é a 

gramática final da L1: o desenvolvimento da L2, portanto, é completamente 

regulado pela parametrização da L1. Sauter argumenta que, por não haver 

mudanças na gramática da L2, não existe fundamento para se considerar que 

a GU possa ser acessada em qualquer estágio de desenvolvimento da L2. A 

investigadora ilustra seu estudo com dados desviantes da L2 que carregam 

consigo a configuração da L1 quanto a fenômenos relacionados ao Parâmetro 

do Sujeito Nulo, embora essas línguas se polarizem quanto a ele. A seguir, 

alguns desses exemplos são ilustrados. 

 

(42) Omissão de sujeito referencial 

a. (I think you remember) what time play 

 (I think you remember what time he plays) 

 

b. *Speak together 

 (They talk to each other) 

 

c. *Yeah wash it in water 

 (I wash it in water) 

 

d. *(I don't remember) how much cost 

 (I don't know how much it costs) 

(SAUTER, 2002: 131) 
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(43) Omissão de sujeito não referencial (expletivo) 

a. *I think was one o'clock 

 (I think it was one o'clock) 

 

b. *When was time to pay the bill 

 (When it was time to pay the bill) 

 

c. *Seems my friend Maria 

 (It seems to be? my friend Maria) 

 

d. *Depend jobs in Italy 

 (It depend (on?) jobs in Italy) 

(SAUTER, 2002: 136) 

 

(44) Uso da ordem VS 

a. *Pick it the policeman 

 (The policeman picks it up) 

 

b. *Sleep on the beach me and my wife 

 (Me and my wife sleep on the beach) 

 

c. *Have beautiful car one ferrari you  

 (You have a beautiful ferrari car) 

(SAUTER, 2002: 137) 

 

(45) Posicionamento do verbo em relação ao advérbio (movimento) 

a. *Because I like too much much country 

 (Because I like my country too much) 

 

b. *Because I like too much my friends 

 (Because I like my friends to much) 
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c. *I no possible sing well this song 

 (I can not sing this song well) 

 

d. *I want only the money 

 (I only want the money) 

 

e. *I need absolutely this piece of paper 

 (I absolutely need this piece of paper) 

(SAUTER, 2002: 138) 

 

Nas palavras de Sauter (2002: 139), 

 

os resultados apresentados acima indicam a transferência para 
a língua-alvo de duas propriedades comumente associadas ao 
valor do ‘Parâmetro do Sujeito Nulo’ presentes no Espanhol e 
no Italiano: (i) omissão de sujeito nas orações principais e nas 
orações subordinadas; e (ii) inversão sujeito-verbo. Os 
resultados para uma terceira propriedade relacionada ao 
Parâmetro do Sujeito Nulo, nomeadamente o posicionamento 
do verbo em relação aos advérbios, sugerem transferência de 
propriedades, embora não sejam conclusivos. Em geral, os 
resultados sustentam a proposta de que os aprendizes da L2 
mantêm, inicialmente, as configurações paramétricas 
instanciadas em sua L1. Não existe evidência de redefinição de 
parâmetro para a língua-alvo, tal que nenhum dos aprendizes 
pare de omitir sujeitos ou de inverter completamente o sujeito e 
o verbo13. 

 

 

                                                           
13 “The results presented above indicate the transfer of two properties commonly 
associated with the 'Null Subject Parameter' value of Spanish and Italian into the TL: 
missing subjects from main and subordinate clauses and subject-verb inversion. The 
results for a third related property, namely verb placement relative to adverbs, are 
suggestive of transfer rather than conclusive. Generally, the findings support the 
proposal that L2 learners initially maintain the parameter settings instantiated in their 
L1. There is no evidence for resetting of the parameter to the TL value as none of the 
L2ers stops omitting subjects or inverting the subject and the verb altogether” 
(SAUTER, 2002: 139; tradução nossa). 
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2.2.2.2 A INVESTIGAÇÃO DE MARQUES (2004) 

O estudo de Marques (2004) assume inicialmente a hipótese de Sauter 

de nenhum acesso à GU e de transferência total das propriedades da L1 na L2 

e a testa na produção de falantes brasileiros aprendizes de Inglês. Como 

Sauter, a seleção que Marques faz de seus falantes considera a formatação 

diferente da L1 e da L2 em relação ao Parâmetro do Sujeito Nulo: no caso do 

Português, embora alguns estudos registrem uma mudança em direção a uma 

nova marcação (cf. DUARTE, 1995; KATO; DUARTE, 2014; SOARES DA 

SILVA, 2011), a marcação é positiva; no caso do Inglês, a marcação é negativa. 

Associadas a esse parâmetro, observam-se as seguintes propriedades: 

omissão de pronomes referenciais e expletivos, inversão sujeito-verbo e 

violação do that trace effect. 

De saída, devido ao fato de adotar a hipótese de Sauter, Marques 

admite que (i) o conjunto de propriedades paramétricas da L1 é completamente 

transferido para a L2, servindo-lhe de estágio inicial; e (ii) as propriedades da 

GU não estão disponíveis para o desenvolvimento das gramáticas da L2 após 

o período crítico de aquisição, de modo que a gramática da L2 não pode ser 

novamente parametrizada.  

As conclusões a que Marques chega consideram dois fatores: as 

respostas dos falantes aos testes de gramaticalidade; e o percentual de 

respostas desviantes nos testes de versão nas quais ocorrem construções 

típicas de línguas de sujeito nulo. Marques confirma somente parcialmente a 

hipótese de Sauter, encontrando maiores evidências a favor da hipótese de 

White (2003), segundo a qual há transferência das propriedades da L1 nos 
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estágios iniciais de aquisição da L2, mas, posteriormente, também há acesso à 

GU e reformatação paramétrica.  

A confirmação de que há transferência dos valores paramétricos da L1 

para a L2 se baseia na constatação referida acima de que o Português 

Brasileiro caminha em direção à remarcação do Parâmetro do Sujeito Nulo, 

passando da marcação positiva à negativa. 

Em vista disso, nos primeiros estágios de aquisição da L2, Marques 

encontrou maior preenchimento de sujeitos pronominais de 1ª e de 2ª pessoas, 

assim como ocorre em Português Brasileiro, em (46); menor preenchimento de 

sujeitos correferenciais de 1ª e de 2ª pessoas em orações encaixadas, em (47); 

apagamento de sujeitos não referenciais (expletivos), em (48); reprodução da 

ordem V-Adv, em (49); e ordem VS em construções inacusativas, em (50): 

 

(46) Preenchimento de sujeitos pronominais de 1ª e de 2ª pessoas 

a. We frequently go to the supermarket 

b. You dance well. 

c. I want to go to the cinema 

d. I saw my grandmother’s cat. 

(MARQUES, 2004: 37) 

 

 

(47) Preenchimento de sujeitos correferenciais de 1ª e de 2ª pessoas em 

orações encaixadas 

a. *I think that ____ need more food 

b. *You think that ____ know everything 

c. *I told that ____ want ice cream 

d. *You said that ____ visited Rio de Janeiro 

(MARQUES, 2004: 38) 
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(48) Apagamento de sujeitos não referenciais (expletivos) 

 a. *____ Rained yesterday 

‘b. ____ Seems that we are lost 

(MARQUES, 2004: 38) 

 

(49) Reprodução da ordem V-Adv do Português brasileiro 

a. *Mary waits your father commonly in the school. 

 b. *The teacher explained patiently the question 

(MARQUES, 2004: 39) 

 

(50) Ordem VS em construções inacusativas 

a. *If arrived the man, I will get out of this place 

b. When began the show, the teenagers shouted 

(MARQUES, 2002: 40) 

 

Nos estágios subsequentes de aquisição da L2, a transferência das 

propriedades da L1 reduziu-se gradualmente, à proporção do tempo de 

exposição aos dados, indicando haver acesso à GU. As gramáticas finais de 

aprendizes da L2 em níveis avançados apresentam marcações paramétricas 

novas, diferentes das de L1 e próximas às dos falantes nativos, tal como prevê 

White (2003). O traço Agr, que é [+forte] na L1, torna-se, via GU, [-forte] na L2, 

o que pode ser demostrado pela produção desses falantes avançados, que, de 

acordo com Marques, não cometeram mais desvios em relação à gramática do 

Inglês em seus testes de gramaticalidade. Também os testes de versão 

aplicados aos aprendizes de níveis avançados sugerem a hipótese de acesso à 

GU: não foram encontradas estruturas agramaticais: todos os sujeitos, 

referenciais e expletivos, são realizados, e a ordenação sintática mantém o 
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verbo em sua posição de base, sem movê-lo para a esquerda do advérbio ou 

do sujeito, no caso das construções inacusativas. 

Outra percepção de Marques que corrobora a hipótese de White (2003) 

é a de que as propriedades relacionadas ao Parâmetro do Sujeito Nulo que 

foram mencionadas acima consolidaram-se em estágios diferentes do 

desenvolvimento da L2. Segundo o autor, a manifestação dos sujeitos 

referenciais e expletivos é a primeira acontecer, porque está diretamente 

implicada com o parâmetro em questão, enquanto que a ordenação do verbo 

em relação ao advérbio e ao sujeito ocorre tardiamente, provavelmente porque 

depende, também, de outros parâmetros, como o de movimento do verbo. 

O fator mais importante apontado por Marques no fatiamento da 

aquisição dessas propriedades é o de que existe oscilação paramétrica: os 

aprendizes apresentam fases em que ora se valem dos valores paramétricos 

da L1 e ora se utilizam dos valores da L2, até que o conjunto final de 

parâmetros da L2 se estabeleça. Essa diferença é essencial para se distinguir 

os processos de aquisição da L1 e da L2, apesar de todas as características 

que compartilhem. Na esteira de Herschensohn (1998), admite-se que crianças 

são capazes de fixar parâmetros de uma única vez, enquanto adultos o fazem 

gradualmente, apresentando variação ao longo desse processo.  

Marques informa, ainda, que os resultados de sua pesquisa são 

favoráveis à ideia do Programa Minimalista de que as diferentes configurações 

paramétricas das línguas naturais estão diretamente relacionadas às 

propriedades dos núcleos funcionais (como a força de seus traços, por 

exemplo). Em vista de tudo isso que foi exposto, Marques abandona a hipótese 
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de Sauter e posiciona-se favoravelmente à hipótese de acesso total à GU e de 

transferência total da L1. 

 

 

2.2.3 O ESTÁGIO ESTACIONÁRIO DA GRAMÁTICA DA L2 SUGERIDOS EM 

WHITE (1989, 1996, 2003) 

Além de retomar postulados sobre a participação da gramática da L1 e 

da GU no processo de aquisição da L2 postas em White (1989), White (1996, 

2003) discute, também, a configuração da gramática final da L2. São 

levantados pela autora três possíveis resultados, em termos da competência do 

aprendiz, ao fim do processo de aquisição da L2: 

 

(i) assumir que o estágio estacionário da gramática da L2 em nada difere da 

gramática de L1: isso significa admitir sujeição da L2 às mesmas restrições 

impostas pela GU à L1, o que, forçosamente, implica a mesma disposição 

paramétrica a ambas as gramáticas (convergência da gramática da L2 à da 

L1); 

 

(ii) assumir que o estágio estacionário da gramática da L2 difere limitadamente 

da gramática da L1: nesse caso, existe discrepância entre a configuração 

paramétrica da L1 e da L2, porque as regras da GU, em evidência em cada um 

desses casos, não formam um conjunto equivalente (divergência à gramática 

da L1, com restrição da GU); e 
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(iii) assumir, ao contrário do que dispõem (i) e (ii), que o estágio estacionário da 

L1 e da L2 é totalmente diferente para L1 e para L2, não havendo, no último 

caso, sujeição à GU. Isso acarreta uma distância incontornável entre gramática 

nativa e a gramática L2 (divergência da gramática da L1, sem restrição da GU). 

 

As previsões (i) e (ii) aproximam-se na medida em que compreendem 

que a GU está em atividade desde os primeiros estágios do processo de 

aquisição da L2, mas se afastam quanto ao teor da influência da GU em todo o 

processo. (iii), por outro lado, assenta-se no extremo oposto: supõe que a GU 

nem estava ativa nos estágios iniciais nem nos estágios subsequentes da 

aquisição da L2. Em (i), defende-se o que se chama de convergência, por não 

haver refração na gramática da L2 em relação à da gramática nativa; em (ii), 

fala-se de divergência condicionada pela GU, já que alguma remarcação 

paramétrica é cogitada, e a gramática final de L2 afasta-se limitadamente da 

gramática nativa; em (iii), tem-se divergência não condicionada pela GU, por se 

adotar, ao mesmo tempo, que a GU não é acessada durante o processo de 

aquisição da L2 e que a gramática final da L2 seja diferente da gramática 

nativa, consistindo no que White chama de “gramática selvagem” (wild 

grammar). 

Este trabalho assume a hipótese de acesso total à GU e de transferência 

total da L1. Parte-se da assunção de que a GU atua desde os primeiros 

estágios do processo de aquisição da L2 e de que, ao término, a gramática 

final da L2 não se distanciará da gramática nativa. Fica vago, contudo, o grau 

de transferência da L1. Se a GU é acessada desde os estágios iniciais da 
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aquisição, o quanto de transferência pode haver em todo o processo e o quão 

relevante ela pode ser? 

O trabalho de Sorace (1993) discute a divergência condicionada pela GU 

e traz apontamentos interessantes sobre o papel da gramática da L1 no 

processo de aquisição da L2. Sorace observou a produção de falantes nativos 

de Inglês e de Francês de sentenças complexas do Italiano cujo predicador é 

inacusativo. Todos os sujeitos estudados pela pesquisa são aprendizes de 

Italiano de nível avançado. Os testes contemplaram três tipos de sentenças: 

sentença sem clítico; sentença com subida de clítico; e sentença com clítico na 

oração encaixada. Aponta-se para o fato de que as configurações da L1 

transparecem no estágio estacionário da L2: falantes nativos de Inglês e de 

Francês chegam a gramáticas finais distintas e apresentam, em sua produção 

na L2, sinais de influência dos padrões paramétricos da L1. 

Francês e Italiano, de um lado, apresentam alguma diferença na 

distribuição dos verbos auxiliares em construções inacusativas, inergativas e 

transitivas; Inglês, por outro lado, não apresenta seleção de auxiliar. Sendo 

assim, em Italiano, predicadores inacusativos se combinam com o auxiliar 

essere, ao passo que predicadores transitivos e inergativos, com o auxiliar 

avere. Há, contudo, exceções a esse quadro de auxiliares. A variação entre 

eles é livre em contextos de reestruturação de sentença em que conste um 

verbo modal na oração matriz e um verbo inacusativo na oração encaixada; em 

(51), abaixo, há exemplos do comportamento de auxiliares, ao passo que, em 

(52), são apresentados dados de variação em contextos de reestruturação de 

sentença: 
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(51) a. Mario è/*há andato a casa 

 b. Maria è arrivato. 

(SORACE, 1993: 25) 

  

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

 ‘Maria couldn’t come to my party’  

 

b. Mia figlia non è potuta venire a scuola 

 ‘My daughter couldn’t come to school’ 

(SORACE, 1993: 34) 

 

Quando há subida de clítico e esse elemento ocorre à esquerda do 

verbo matriz, o auxiliar é sempre essere, independentemente do tipo de 

predicador. Se, porém, o clítico surge afixado ao verbo da oração encaixada, 

essa restrição deixa de valer: 

 

(53) a. Alla mia festa, Maria non há potuto andarci 

 ‘Tomy party, Maria couldn’t go’ 

 

b. A scuola, mia figlia non è potutavenirci 

‘To school, my daughter couldn’t come’  

 

c. *Alla mia festa, Maria non ci ha potuto andare 

  ‘To my party, Maria couldn’t go’  

 

d. A scuola, mia figlia non ci è potuta venire  

 ‘To school, my daughter couldn’t come’ 

(SORACE, 1993: 34) 
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A variação livre na seleção de auxiliar apontada, em (52), nas 

construções com modais e com inacusativos encaixados não é atestada na 

produção dos falantes nativos de Francês: conforme padrão observado em sua 

L1, esses falantes julgaram gramaticais somente sentenças em que avere é 

empregado como auxiliar. A preferência por avere permanece, ainda, nas 

construções sem subida de clítico, embora isso aconteça de forma menos 

categórica. As sentenças com subida de clítico dos falantes nativos de Francês, 

por sua vez, tenderam nitidamente para a seleção de essere, do mesmo modo 

que a produção dos nativos de Italiano, muito provavelmente porque esse tipo 

de construção não faz parte da gramática do Francês. Há indícios suficientes, 

portanto, para se afirmar que, embora haja convergência parcial dessas 

gramáticas no processo de aquisição da L2, falantes nativos de Francês e de 

Italiano têm representações distintas de verbos inacusativos em relação à sua 

colocação em estruturas básicas e em encaixadas com uso de clítico, ao passo 

que essa diferença inexiste em construções com subida de clítico, quando 

passa a prevalecer o padrão encontrado apenas no Italiano.  

A análise da produção dos falantes de Inglês segue caminho distinto: por 

não haver seleção de auxiliar na L1, os falantes julgaram gramatical a variação 

livre na seleção de clíticos em todos os contextos observados. Sorace 

considera haver uma incompletude na gramática final da L2, defendendo que 

os falantes nativos de Inglês sequer têm representação de auxiliares: seus 

resultados nos testes de gramaticalidade são evidências de que seus 
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julgamentos não são consistem. Nesse caso, o estágio final da gramática da L2 

dos falantes nativos de Inglês se aproxima àquela descrita no item (iii), repetido 

abaixo. 

 

(iii) assumir, ao contrário do que dispõem (i) e (ii), que o estágio estacionário da 

L1 e da L2 é totalmente diferente para L1 e para L2, não havendo, no último 

caso, sujeição à GU. Isso acarreta uma distância incontornável entre gramática 

nativa e a gramática L2. 

 

Com base no que foi exposto nesta seção, é possível oferecer uma 

resposta à pergunta feita anteriormente: se a GU é acessada desde os 

estágios iniciais da aquisição, o quanto de transferência pode haver em todo o 

processo e o quão relevante ela pode ser? É coerente pensar que a 

representação default de estruturas da L2 no processo de aquisição de 

segunda língua segue padrões observados na L1. Na medida em que isso não 

for possível, por uma limitação dessa gramática, há acesso às regras da GU, 

independentemente do estágio em que estiver o falante. Conclui-se, pois, que 

há tanta transferência da L1 quanto for possível, a partir dessa gramática, para 

subsidiar a aquisição da L2; o acesso à GU, ainda que esteja disponível, é uma 

opção mais custosa, porque envolve remarcação paramétrica.  
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA E RESULTADOS 

 Neste capítulo, são apresentadas informações sobre os sujeitos da 

pesquisa; sobre os experimentos elaborados para detectar a aquisição de 

interrogativas Qu- do Português Brasileiro, como L2, por hispanofalantes; e 

sobre seus resultados. 

 

3.1 OS SUJEITOS  

 Os testes realizados ao longo desta pesquisa consistiram em duas 

etapas, cada uma delas tendo como alvo um grupo distinto de aprendizes. A 

primeira etapa contou com testes aplicados presencialmente entre alunos do 

curso de Português para Falantes de Espanhol do Curso de Letras Aberto à 

Comunidade (CLAC), projeto de extensão vinculado à Faculdade de Letras da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participaram dessa etapa nove 

alunos, cujos países de origem são diversos.  

Os experimentos presenciais foram aplicados no mês de junho de 2016, 

data previamente determinada pela coordenação dos Cursos de Línguas 

Abertos à Comunidade. Os sujeitos foram avisados de que todas as atividades 

relacionadas aos testes não compunham o cronograma de atividades do curso 

de Português para Falantes de Espanhol. Cada aluno da turma recebeu uma 

cópia impressa dos testes. Todos os testes levavam consigo um Termo de 

Consentimento (Anexo 1) sobre o teor da pesquisa e sobre a opcionalidade de 

sua participação. No total, foram concedidos à turma vinte e cinco minutos para 

resolver os testes. Ao final desse tempo, todas as cópias dos testes foram 

recolhidas.  
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 As turmas de Português para Falantes de Espanhol têm como público-

alvo indivíduos que jamais foram expostos à língua portuguesa, mas essa não 

é uma exigência: na prática, há alunos dos mais variados níveis de fluência, 

desde pessoas que experimentam ao longo das aulas seu primeiro contato 

com a língua até indivíduos que apresentam considerável fluência.  

 A segunda etapa da pesquisa contou com testes aplicados a distância e 

com o auxílio de ferramentas online. Sujeitos que apresentavam algum domínio 

do PB foram localizados e convidados a participar dos testes. Como no caso 

dos alunos do curso presencial, também os indivíduos desse segundo grupo 

apresentavam uma grande heterogeneidade de níveis de proficiência e de 

países de origem. Ao todo, quarenta e seis sujeitos participaram dos testes. 

Observe-se, também, que, dentre os sujeitos desse grupo, há aqueles que 

tiveram contato formal com o Português (em cursos de língua, em escolas ou 

em universidades) e aqueles que o adquiriram por conta própria (quer em 

contexto de imersão, quer por outros meios).  

O formulário online, equivalente ao impresso, esteve disponível na 

plataforma Google Forms no período entre abril e junho de 2016. Do mesmo 

modo, todos os sujeitos que aceitaram participar da pesquisa foram 

devidamente esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa. Devido às limitações 

da plataforma de hospedagem do teste, não houve limite de tempo para a 

submissão das respostas.  

 Nas duas etapas, a idade dos candidatos esteve restrita ao mínimo de 

dezoito anos de idade, como forma de garantir tanto a legalidade dos 
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experimentos14, que foram devidamente autorizados, após terem sido dados 

aos participantes os esclarecimentos cabíveis, quanto à própria validade do 

experimento. Não houve limite máximo de idade; mas o sujeito mais velho tinha 

cinquenta e cinco anos de idade. Conforme alguns dos pressupostos tratados 

mais detidamente em capítulos anteriores deste trabalho, os referenciais 

assumidos nesta pesquisa fazem previsões bastante específicas sobre 

períodos de aquisição de L1 e de L2: descende daí, em parte, também, o 

recorte etário da seleção de amostras.  

Se forem somados os números de indivíduos que participaram em cada 

uma das etapas, chega-se à marca de cinquenta e cinco sujeitos, já 

descartados os falantes de Espanhol da variedade caribenha. O critério de 

estratificação de sujeitos, do qual parte a pesquisa, é o mesmo utilizado nos 

trabalhos de Marques (2004, 2009); Ruas (2013) e Albuquerque (2016), já 

referidos anteriormente. O critério mais relevante dessa classificação é o tempo 

de exposição da língua-alvo (Tabela 2).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Todos os participantes da pesquisa, incluídos aí, obviamente, tanto os que dela 
participaram presencialmente quanto os que contribuíram a distância, receberam 
esclarecimentos sobre a finalidade dos experimentos e sobre todos os processos que 
neles estavam envolvidos. Para que participassem, solicitou-se que dessem seu 
consentimento por escrito (Anexo 1), conforme as regras do Comitê de Ética ao qual o 
programa de Pós-graduação em Linguística se submete. 

Tabela 2 (adaptada de Ruas [2013]): níveis de proficiência em função do tempo 
de exposição ao Português. TEMPO DE EXPOSIÇÃO NÍVEL DE PROFICIÊNCIA

Até 12 meses Básico 1

Entre 13 e 24 meses Básico 2

Entre 24 e 36 meses Intermediário 1

Entre 37 e 48 meses Intermediário 2

Acima de 48 meses Avançado
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Tabela 3: número de sujeitos em função do nível de exposição ao Português como L2. 

 

  

 

Após a sistematização dos resultados, a ser descrita na seção 3.4 deste 

capítulo, nenhum falante teve quaisquer de seus testes desqualificados por 

completo15. Isso não significa, porém, que as respostas dadas aos testes foram 

integralmente consideradas pela análise: nos casos em que foi atestado 

comprometimento (por exemplo, no caso do teste de produção de sentenças, 

se o falante criar uma sequência em que um constituinte tenha sido omitido), as 

respostas foram individualmente eliminadas. 

 

3.2 OS EXPERIMENTOS 

O objetivo principal desta pesquisa é o de investigar a aquisição de 

interrogativas do tipo Qu- no PB, como L2, por hispanofalantes adultos. A 

justificativa da escolha tanto do fenômeno quanto das línguas tomadas como 

objetos de estudo, apresentada no capítulo 1, foi decorrente dos diferentes 

valores da força dos traços Q nas duas línguas. Em Espanhol, Foc/C têm 

traços Q e Wh fortes, o que provoca o movimento do verbo e da palavra 

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

                                                           
15Exceto nos casos previamente informados dos sujeitos de origem caribenha, que, 
contudo, não foram contabilizados entre os cinquenta e cinco sujeitos considerados 
pela pesquisa. 

B1 B2 I1 I2 AV

TESTES PRESENCIAIS 7 1 0 0 1

TESTES ONLINE 21 7 4 4 10

TOTAL DE SUJEITOS 28 8 4 4 11

NÍVEL DE PROFICIÊNCIA



 

103 
 

FocP/CP. Em Português Brasileiro, o traço Wh de Foc/C pode ser forte ou 

fraco. Quando é forte, ocorre movimento de Qu-; quando é fraco, tem-se Qu- in 

situ. Quanto à força do traço Q, acredita-se que seja fraco e, assim, não há 

movimento de verbo para Foc/C. A manifestação do complementizador que em 

Foc/C seria apenas um indício do traço Wh forte desse núcleo.  

A observação que desembocou no projeto e na execução desta 

pesquisa foi a seguinte: considerando que em Espanhol a ordem VS é a única 

considerada gramatical em contexto de interrogativas de objeto e que essa 

ordem é muitíssimo restrita em Português Brasileiro (PB), sendo16, em grande 

parte dos casos, uma sequência agramatical, em que termos se daria o 

processo de aquisição das interrogativas do tipo Qu- do PB por falantes nativos 

de Espanhol? Com base na hipótese inicial aqui adotada, foram feitas algumas 

previsões tanto sobre o processo em si quanto sobre a interlíngua dos 

aprendizes.  

A hipótese inicial assumida para esta pesquisa foi a de transferência 

total da L1 e acesso total à GU. Os testes visaram a verificar se o aprendiz do 

PB, falante nativo do Espanhol: (i) transfere, nos estágios iniciais, o valor da 

força do traço Q da L1;(ii) muda a força do traço à medida que tenha mais 

tempo de exposição à L2; e (iii) adquire uma gramática convergente com o da 

língua-alvo. Foram elaborados três tipos de testes para averiguar as questões 

acima enumeradas:  

 

 

                                                           
16 Em Português Brasileiro, a ordem VS é permitida mais livremente com verbos 
inacusativos cujos sujeitos são [-definidos] em sentenças afirmativas. 
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(i) Teste de julgamento de gramaticalidade 

(54) 

Señala con una X las frases correctas en Portugués. 

( ) *O que estudou o aluno? 

( ) *O que colocou João na garagem? 

( ) *O que bebeu sua mãe? 

 

 

 O teste de julgamento de gramaticalidade continha não somente 

interrogativas Qu- agramaticais em PB, como as exemplificadas em (54), mas 

também interrogativas sem inversão sujeito-verbo e sentenças distratoras. 

 

 

(ii) Teste de produção de sentenças (ordenação de palavras) 

(55) 

Pon las palabras de Portugués en el orden correcto. 

o que / come / lentamente / Pedro / ? 

resgatou / onde / o doente / a ambulância / ? 

o que / sempre / Cláudio / aos domingos / cozinha / ? 

 

 

 Esse teste de ordenação de constituintes parece eficaz para observar as 

competências dos sujeitos. Não fornecendo pistas sobre a ordem da L2, deixa 
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o sujeito livre para gerar interrogativas Qu-, de acordo com a gramática da 

interlíngua. 

 

(iii) Teste de versão de sentenças 

(56) 

Traduce al Portugués las frases de Español. 

¿A quien bendice el cura? 

¿Cuándo naufragó el barco? 

¿Cuándo durmió el nene? 

 

 Nesse teste de versão, tem-se a ordem Qu- V S autorizada na L1. 

Espera-se que os aprendizes que ainda mantêm as propriedades funcionais da 

L1 produzam sentenças agramaticais com a inversão sujeito-verbo. Como foi 

apontado na Introdução, esse foi o teste tido como o mais revelador do nível de 

domínio da gramática da L2.  

 

 

3.3 AS HIPÓTESES 

Com base nas discussões teóricas feitas até este ponto, algumas 

previsões podem ser feitas sobre o processo de aquisição de interrogativas do 

tipo Qu- do PB por hispanofalantes adultos. Essas previsões, que são 

apresentadas a seguir, deverão ser ou confirmadas ou refutadas pelos 

resultados dos testes aplicados.  
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 Assumiu-se, de antemão, a hipótese de transferência total da L1 e 

de acesso total à GU, espera-se, portanto que (i) nos estágios iniciais da L2, 

sejam encontradas construções moldadas às regras gramaticais da L1, mas 

não da L2; e que (ii) somente em estágios mais avançados de proficiência 

sejam observadas construções totalmente acomodadas à gramática da L2. Isso 

significa, portanto, que aprendizes de nível básico tenderão mais à inversão 

sujeito-verbo do que aprendizes de níveis mais avançados. Estes, por sua vez, 

tenderão à ordem sujeito-verbo e à perda da distinção entre interrogativas de 

argumentos e interrogativas de adjuntos.  

 Algumas questões vinculadas à hipótese inicialmente adotada são as 

seguintes: (a) no caso de haver acesso à GU e à nova formatação paramétrica 

(mudança na força do traço Q para o valor da L2), em que estágios se dá essa 

modificação?; (b) a gramática final da L2 converge com a gramática-alvo?; e (c) 

todos os aprendizes chegam a uma gramática convergente ou há diferenças 

individuais entre os aprendizes de um mesmo nível de proficiência? A mudança 

dos valores dos traços morfológicos da L2 depende apenas do tempo de 

exposição aos dados do input ou à percepção individual de cada indivíduo em 

relação aos gatilhos? 

 Devido à previsão da hipótese assumida (acesso total à GU e 

transferência total da L1), espera-se haver convergência entre a gramática final 

da L2 e a gramática nativa. Para que se faça válida, é preciso que os 

aprendizes nos estágios iniciais de aquisição produzam interrogativas com 

inversão sujeito-verbo e que nos estágios mais avançados, os índices de 

inversão sejam reduzidos ou inexistentes. 
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3.4 OS RESULTADOS 

A observação dos resultados dos testes, inicialmente, engendra um 

quadro interessante: diferentemente do esperado com base na hipótese 

adotada, a distribuição da produção dos sujeitos, quando são considerados 

seus níveis de proficiência, não é tão bem equilibrada. Foram encontradas 

estruturas desviantes das configurações da L2 em todos os níveis de 

proficiência. A tendência geral da produção e da intuição dos aprendizes indica 

maiores índices de inversão nos níveis mais básicos, a qual diminui 

progressivamente nos níveis mais avançados. A aquisição dos valores da força 

dos traços dos núcleos funcionais da L2 não parece ser homogênea: há casos 

de aprendizes em níveis mais básicos que demonstram já os terem adquirido, 

ao mesmo tempo em que há aprendizes em níveis mais avançados em cuja 

produção há uma evidente oscilação. Nas subseções a seguir, os resultados 

para cada um dos testes aplicados aos dois grupos de aprendizes serão 

apresentados e comentados. 

 

 

3.4.1 TESTE DE JULGAMENTO DE GRAMATICALIDADE 

Observem-se, em (57), os resultados das respostas do teste de 

julgamento de gramaticalidade em todos os níveis de proficiência nos dois 

grupos estudados. Neles, percebe-se que interrogativas agramaticais na L2 

(57b, c) são aceitas pelos aprendizes, mas não, as gramaticais, como (57a):  

 

(57) a. *Quem as professoras expulsaram da sala? (B1, B2, I1, I2, AV) 

b. O que coloca seu pai na garagem? (B1, B2, I1, I2, AV) 
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 c. O que estuda o aluno? (B1, B2, I1, I2, AV) 

  

O contraste entre a primeira sequência do conjunto e as demais está na 

inversão entre sujeito e verbo: (59a), sem inversão, foi julgada por alguns dos 

aprendizes, tanto em níveis mais básicos quanto em níveis mais avançados, 

como agramatical; as demais, em que a inversão está presente, foram julgadas 

como gramaticais por aprendizes também em diferentes níveis de proficiência. 

Esse fato parece indicar que, na gramática da interlíngua de alguns desses 

aprendizes, o valor da força do traço Q da L1 ainda está atuante. Isso define a 

existência de transferência das propriedades funcionais da L1 para a L2. As 

Tabelas 4 e 5, abaixo, ilustram os percentuais do teste de julgamento de 

gramaticalidade para os grupos presencial e online: 

 

Tabela 4: percentuais do teste de julgamento de gramaticalidade do grupo 
presencial. 

 

  

 Tome-se, como exemplo, os percentuais para o nível AV. Conforme 

estabelecido na Tabela 3, há apenas um falante em nível AV no grupo 1; sendo 

assim, de que forma devem ser lidos os percentuais referentes ao teste de 

julgamento de gramaticalidade? Observe-se: há seis sentenças relevantes para 

o fenômeno em questão nesse teste (ou seja, das quinze sentenças, seis são 

interrogativas do tipo Qu-, e 9 são distratoras): em 16,6% das ocorrências (em 

uma ocorrência, já que há um único falante), a ordem preferida é a SV; em 

ORDEM B1 (7) B2 (1) I1 (0) I2 (0) AV (1)

QU- S V (O) 66,6% (28) 66,8% (4) 16,6% (1)

*QU- V S (O) 33,4% (14) 33,2% (2) 83,4% (5)

NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA
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83,4%, a ordem utilizada é a VS. Para tornar essa leitura viável, são colocados 

à direita do nível de proficiência, entre parênteses, o número de falantes que a 

ele pertencem; e, à direita dos percentuais, também entre parênteses, o 

número de ocorrências do qual se origina. 

Os resultados observados no grupo presencial mostram que, nos níveis 

mais básicos de proficiência (B1 e B2), a tendência maior é aceitar as 

construções gramaticais da língua-alvo. Surpreende, porém, o percentual para 

o único aprendiz do nível avançado: há 83,4% de preferência por interrogativas 

com inversão da ordem sujeito-verbo. Não houve aprendizes nos níveis 

intermediários nesse grupo. 

 

Tabela 5: percentuais dos testes de julgamento de gramaticalidade do grupo 
online. 

  

 

 Os números na Tabela 5 apresentam um contraste, quando é 

considerada a passagem de um nível de proficiência para outro. Os 

percentuais de inversão sujeito-verbo são baixos nos níveis mais básicos 

(38,1%, para o nível B1; 23,8%, para o nível B2) e permanecem assim nos 

níveis mais altos (29,2%, para o nível I1, 37,5%, para o nível I2). Surpreende, 

também, o fato de, no nível AV, os aprendizes continuarem oscilando entre os 

valores dos traços de Q da L1 e da L2, já que aceitam, quase que na mesma 

proporção, interrogativas com inversão (43,3%) e sem inversão (56,7%).  

ORDEM B1 (21) B2 (7) I1 (4) I2 (4) AV (10)

QU- S V (O) 61,1% (77) 76,2% (32) 70,8% (17) 62,5% (15) 56,7% (34)

*QU- V S (O) 38,9% (49) 23,8% (10) 29,2% (7) 37,5% (9) 43,3% (26)
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 Os índices presentes nas duas tabelas são favoráveis à hipótese que 

defende a existência de transferência da L1, mas, por si sós, pouco esclarecem 

sobre até que estágio do processo de aquisição da L2 isso é possível. Devido à 

oscilação observada no nível avançado, não é possível determinar a partir de 

que estágio a regra de não inversão sujeito-verbo passa a compor a interlíngua 

dos aprendizes. Também essa característica pode ser tomada como uma 

evidência de que o processo de aquisição da L2 não é homogêneo para os 

aprendizes em um mesmo nível de proficiência.  

Ainda que, para o grupo presencial, os índices para o aprendiz em nível 

avançado fujam à expectativa inicial, a tendência geral dos resultados para os 

dois grupos é a não inversão da ordem sujeito-verbo. A oscilação entre a 

inversão e a não inversão aponta para a existência das duas opções na 

interlíngua dos aprendizes desde o início. A preferência por uma dentre as duas 

opções parece aleatória na produção de grande parte dos aprendizes: alguns 

optam majoritariamente por inverter sujeito e verbo; esses, em geral, são de 

níveis mais básicos, embora alguns sejam também de níveis de proficiência 

mais altos. Outros optam por não inverter a ordem sujeito-verbo; esses 

costumam ser de níveis mais avançados, mas não é a regra. 

A seguir, os percentuais das Tabelas 4 e 5 são apresentados na forma 

de gráficos, a fim de tornar a visualização das informações mais eficiente. 
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Gráfico 1: percentuais do teste de julgamento de gramaticalidade do grupo 
presencial. 

 

 

Gráfico 2: percentuais dos testes de julgamento de gramaticalidade online. 
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3.4.2 TESTE DE PRODUÇÃO DE SENTENÇAS 

 Este teste pede aos sujeitos da pesquisa que coloquem os constituintes 

oracionais na ordem correta da L2. Em (58), abaixo, são ilustrados exemplos 

de desvios encontrados no teste de produção dos dois grupos: 

 

(58) a. *O que come Pedro (lentamente)? (B1, B2, I1, I2, AV) 

 b. *Para quem deu Camila o presente? (B1, B2, I2, AV) 

 c. *O que lê Pedro (cedo)? (B1, B2, I1, I2, AV) 

 d. *Onde resgatou o doente a ambulância? (B1, B2, I1, AV) 

 e. *O que (sempre) cozinha Cláudio (aos domingos)? (B1, B2, I2) 

 

As Tabelas 6 e 7, abaixo, ilustram os percentuais totais dos resultados 

para o teste de produção de sentenças: 

 

Tabela 6: percentuais do teste de produção de sentenças do grupo presencial. 

 

 

Os índices ilustrados na Tabela 6 apresentam resultados diferentes 

daqueles verificados na tabela do teste de julgamento de gramaticalidade. O 

índice de inversão da ordem sujeito-verbo é baixo no nível B1 (35,7%), mas é 

bastante alto no nível B2 (83,40%). O aprendiz no nível AV produziu, em 100% 

dos casos, a ordem Qu- SV, típica das interrogativas do PB, em oposição à sua 

performance no teste de julgamento de gramaticalidade, em que prefere 

interrogativas com inversão (83,40%). Neste teste, os resultados dos níveis B2 

ORDEM B1 (7) B2 (1) I1 (0) I2 (0) AV (1)

QU- S V (O) 54,80% (23) 16,6% (1) 100% (6)

*QU- V S (O) 35,7% (15) 83,4% (5)

OUTRAS ORDENS 9,5% (4)

NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA
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e AV parecem corroborar a hipótese de que o tempo de exposição à L2 

influencia na mudança paramétrica. 

 

Tabela: 7: percentuais do teste de produção de sentenças do grupo online.  

 

No grupo online, os resultados revelam que os índices de inversão 

sujeito-verbo nos níveis B1 (59,5%), l1 (40,5%) e l2 (66,7) são mais altos em 

relação à não inversão. No nível B2, porém, os percentuais entre interrogativas 

com inversão e sem inversão se equivalem. Esse mesmo padrão é verificado 

no nível avançado. Os Gráficos 3 e 4 retomam, a seguir, de forma mais 

esquemática, as informações das Tabelas 6 e 7. 

 

Gráfico 3: percentuais do teste de produção de sentenças do grupo presencial. 

 

Gráfico 5: percentuais do teste de produção de sentenças do grupo presencial. 

ORDEM B1 (21) B2 (7) I1 (4) I2 (4) AV (10)

QU- S V (O) 26,2% (33) 47,6% (20) 25% (6) 25% (6) 40% (4)

*QU- V S (O) 59,5% (75) 40,5% (17) 66,7% (16) 45,9 (11) 40% (4)

OUTRAS ORDENS 14,3% (18) 11,9% (5) 8,3% (2) 29,1% (7) 20% (2)
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 Observem-se, em (59), exemplos de outras ordens encontradas nos 

resultados do teste de produção de sentenças:  

 

(59) a. ?Camila, para quem deu o presente? (B1, I2 AV)                 ?S Qu-V O  

        b. *O doente, onde resgatou a ambulância? (B1, I1)  *O Qu-V S 

        c. ?A secretária, para quem vai telefonar agora? (B1, B2)  ?S Qu-V Adv 

        d. ?A ambulância, onde resgatou o doente? (B1, AV)   ?S Qu-V O  

 

 

3.4.3 TESTE DE VERSÃO DE SENTENÇAS 

 No teste de versão de sentenças, constavam interrogativas da L1 na 

ordem Qu- V S (O), agramaticais na L2. O conjunto de dados em (60) 

apresenta os desvios produzidos no teste de versão de sentenças do Espanhol 

para o Português Brasileiro: 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

B1 B2 I1 I2 AV

QU- S V (O) *QU- V S (O)

OUTRAS ORDENS Linear (*QU- V S (O))

Gráfico 4: percentuais do teste de produção de sentenças do grupo online. 
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(60) a. *O que viu Maria na rua? (B1, B2, I1) 

b. *Quem abençoa o padre? (B1, B2, I1, I2, AV) 

c. *Quando dormiu o bebê? (B1, B2, I1, I2, AV) 

 

 (60) demonstra que a inversão sujeito-verbo ainda é mantida na 

gramática de alguns dos aprendizes em todos os níveis. As Tabelas 8 e 9, 

adiante, trazem os percentuais das ordens no teste de versão de sentenças 

para os grupos presencial e online. 

 

Tabela 8: percentuais do teste de versão de sentenças do grupo presencial. 

 

 Na Tabela 8, referente aos testes presenciais, o índice de inversão 

sujeito-verbo é baixo no nível B1 (33,3%); não ocorre no nível B2; e, 

novamente, é baixo no nível AV (33,3%). Há preferência pela não-inversão 

sujeito-verbo por parte de alguns sujeitos em todos os níveis de proficiência 

testados. No nível B2, com apenas um indivíduo, vê-se que ele parece já ter 

mudado o valor da força do traço Q na L2. O aprendiz do nível AV tende a não 

realizar a inversão (66,7%), mas ainda mantém a opcionalidade, embora a 

influência da L1 esteja mais fraca. 

 

Tabela 9: percentuais do teste de versão de sentenças do grupo online. 

ORDEM B1 (7) B2 (1) I1 (0) I2 (0) AV (1)

QU- S V (O) 66,7% (14) 100% (3) 66,7% (2)

*QU- V S (O) 33,3% (7) 33,3% (1)

NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA

ORDEM B1 (21) B2 (7) I1 (4) I2 (4) AV (10)

QU- S V (O) 30,2% (19) 33,3% (7) 50% (6) 41,7% (5) 70% (21)

*QU- V S (O) 57,2% (36) 61,9% (13) 50% (6) 58,3% (7) 30% (9)

OUTRAS ORDENS 12,6 (8) 4,8% (1)

NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA
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A Tabela 9, dos testes online, apresenta índices mais altos de inversão 

nos níveis de proficiência B1 (57,2%) e B2 (61,9%); nos níveis l1 e l2 há uma 

tendência à opcionalidade com índices com valores próximos; já no nível AV, no 

entanto, o número de inversões regride (30%), fazendo surgir um quadro mais 

bem arranjado de índices percentuais. Vê-se, então, um desenvolvimento 

crescente em direção à gramática-alvo. Abaixo, essas informações são 

trazidas, de modo mais objetivo, nos Gráficos 5 e 6. 
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Gráfico 5: percentuais do teste de verão de sentenças do grupo presencial. 
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Seguem, abaixo, exemplos de outras ordens encontradas no teste de 

versão de sentenças: 

 

(61) a. ¿Cuándo durmió el nene?  

       b. O neném dormiu quando? (B2)  

 

(62) a. ¿Qué ha visto María en la calle?  

        b. Maria, que viu na rua? (B1) 

 

No capítulo 4, serão apresentados os comentários sobre os resultados 

dos experimentos.  

 

 

 

Gráfico 6: percentuais do teste de versão de sentenças do grupo online. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Antes de se proceder à analise daquilo que os resultados dos testes 

indicam para a inversão da ordem sujeito-verbo, esclareça-se que a assunção 

preliminar da hipótese de transferência total da L1 e de acesso total à GU tem 

por fundamento tanto o levantamento bibliográfico que precedeu à execução da 

pesquisa quanto na observação inicial dos dados que instigaram a investigação 

da aquisição de interrogativas do tipo Qu- do Português Brasileiro por 

hispanofalantes adultos. O fato de essa hipótese ter sido destacada indica que, 

pelos menos em algum momento, à vista do pesquisador, mostrou-se bem 

desenhada e coerente. Parte relevante dos trabalhos consultados se baseia ou 

em sua testagem ou em alguma discussão de sua aplicabilidade, e as 

conclusões que normalmente são oferecidas tendem a ser empiricamente bem 

embasadas (cf. MARQUES, 2004, 2009). 

Recorde-se que, com base nos pressupostos teóricos assumidos sobre 

o processo de aquisição de L2, foram feitas, na seção 3 do capítulo 3, algumas 

previsões sobre os resultados desta investigação, reproduzidas:  

 

(a) no caso de haver acesso à GU e à nova formatação paramétrica 

(mudança na força do traço Q para o valor da L2), em que estágios do 

processo de aquisição se dá essa modificação?;  

 

(b) a gramática final da L2 converge com a gramática-alvo?; e  

 

(c) todos os aprendizes chegam a uma gramática convergente ou há 

diferenças individuais entre os aprendizes de um mesmo nível de 

proficiência? A mudança dos valores dos traços morfológicos da L2 
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depende apenas do tempo de exposição aos dados do input ou à 

percepção individual de cada indivíduo em relação aos gatilhos? 

 

 

 Serão oferecidas, neste capítulo, respostas a esses questionamentos 

que reflitam os resultados obtidos com a aplicação dos experimentos. 

 

 

4. 1 COMENTÁRIOS GERAIS SOBRE OS RESULTADOS 

Os resultados apresentados na última seção do capítulo anterior 

parecem evidenciar, em um primeiro momento, transferência dos valores 

morfológicos dos núcleos funcionais da L1 para a L2, como sustenta a hipótese 

de acesso total à GU e de transferência total da L1 (WHITE, 1989, 2003). No 

caso em questão, o traço Q forte é transferido, provocando a inversão sujeito-

verbo nas interrogativas do tipo Qu-. Perceba-se que, apesar de a transferência 

de propriedades paramétricas estar presente nos estágios iniciais do processo 

de aquisição da L2, isso não significa que tenha se restringido a eles. 

Aparentemente, a preferência por ordem VS surge de forma aleatória nos 

testes. Aqui, aqui, indícios de que a resposta aos questionamentos em (c) são 

favoráveis a gramaticais finais da L2 divergentes de gramáticas nativas cujas 

diferenças são restritas pela atuação da atuação da GU. 

Esperava-se que, em função do tempo de exposição à L2, os aprendizes 

mudassem sua análise, baseada nas propriedades funcionais da L1, quando 

não desse conta do input. Em consequência de essa previsão ter se provado 

falsa, todo o quadro de sujeitos parecia não se comportar conforme as 
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expectativas traçadas para os diferentes níveis de proficiência: altos índices de 

inversão da ordem sujeito-verbo foram encontrados em níveis mais avançados, 

apesar de não terem sido relevantes para os níveis básicos; e não houve uma 

coerência explícita na distribuição de percentuais por níveis de proficiência, 

uma vez que, em parte considerável dos casos, não se registrou a gradação 

esperada entre eles. Chegou-se, gradualmente, à conclusão de que a 

tendência de inversão da ordem sujeito-verbo não demonstrava ser motivada 

nem por tipo de verbo (transitivo, inergativo e inacusativo) nem por nível de 

proficiência do falante nem pela existência de instrução formal.  

Comparando os resultados do teste de julgamento de gramaticalidade 

entre os níveis de proficiência, percebem-se, no grupo presencial, que o índice 

maior de aceitação de interrogativas com inversão (83, 4%) corresponde ao do 

único falante no nível AV. Os aprendizes nos níveis B1 e B2 tendem a aceitar 

mais as interrogativas sem inversão (66, 6% e 66,8%, respectivamente). No 

grupo online, o índice de aceitação das interrogativas sem inversão nos níveis 

básicos (61,1%, B1; 76,2%, B2) e intermediários (70,8%, I1; 62,5%) é mais alto 

do que no nível AV (56,7%), evidenciando, mais claramente, uma oscilação 

entre interrogativas gramaticais na L2 e interrogativas com inversão, 

agramaticais na L2. Essa opcionalidade verificada no nível AV é derivada da 

atuação dos valores distintos de Q nas duas línguas.  

Nos testes de produção, também se verificam resultados distintos entre 

os níveis. No grupo presencial, comparando o nível B2 ao AV, tem-se 83,4% de 

inversão sujeito-verbo no primeiro e 100% de inversão no segundo. Levando 

em conta os resultados do grupo online, não se obtém um quadro tão nítido. 
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Com exceção dos níveis B2 e AV, em que se nota uma oscilação meio a meio 

entre os dois tipos de ordens, há uma tendência maior nos outros níveis à 

produção de interrogativas invertidas, como autorizado na L1. Os dados abaixo 

ilustram a produção das interrogativas desviantes: 

 

(63) a. *O que coloca João na garagem? (B1, B2)    *QU- V S? 

 b.* Para quem deu Eduardo o dinheiro? (B1, B2)   *QU- V S? 

 c. * Para quem deu Camila o presente? (B1, B2)  *QU- V S? 

 

Nos testes de versão, há, nos dois grupos, pelo menos no nível AV, uma 

tendência maior à produção da ordem convergente com a L2 (grupo presencial, 

66,7%; grupo online, 70%). Nos outros níveis de proficiência, os dois grupos 

apresentam resultados distintos. Nos níveis básicos, do grupo presencial 

observa-se a produção de interrogativas sem inversão sujeito-verbo em índices 

mais altos (B1, 66, 7%; e B2, 100%). No grupo online, os níveis B1 (57,2%) e 

B2 (61,9%) preferem a inversão sujeito-verbo, enquanto os níveis 

intermediários mostram opcionalidade, com valores ou iguais ou equivalentes 

entre as duas ordens (50% e 50%, I1; e 41% e 58%, I1). O nível avançado é o 

único em que a ordem SV prevalece. 

São encontrados entre os sujeitos os mais variados níveis de 

performance. Há indivíduos que invertem a ordem sujeito-verbo em todas as 

interrogativas do tipo Qu-, a partir dos níveis mais básicos (B1, B2); outros 

indivíduos oscilam entre a inversão e a não inversão em todos os níveis (B1, 

B2, I1, I2, AV). Tal oscilação é um indício de opcionalidade residual: os 

aprendizes que aceitam ou produzem a inversão sujeito-verbo nesse tipo de 
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interrogativa copiam as entradas lexicais da L1 para o Léxico da L2. Como na 

L1 o traço Q de C é forte, se for selecionado do Léxico engatilha o movimento 

do verbo derivando a ordem Qu- V S. A inversão é desencadeada quando as 

entradas da L1 são selecionadas no Léxico da interlíngua. A partir de um 

determinado momento do processo de aquisição, o aprendiz adquire também a 

entrada lexical da L2, em que Q tem traço fraco. Quando a entrada lexical da 

L2 é selecionada, a inversão sujeito-verbo não ocorre. Dependendo do 

indivíduo, o tempo de exposição aos dados do input da L2 pode fazer com que 

as entradas lexicais da L1 deixem de ser selecionadas.  

Esses resultados indicam que há variação individual dentro dos 

diferentes níveis de proficiência e se tornam argumentos válidos sobre a 

validade de (c): alguns indivíduos em níveis mais básicos já produzem 

interrogativas Qu- conformadas à gramática da L2, na medida em que a 

inversão da ordem sujeito-verbo ainda é uma opção frequente na produção de 

aprendizes em níveis mais avançados.  

 

 

4.2 OS RESULTADOS INDIVIDUAIS 

Note-se que o desenvolvimento individual de cada aprendiz é relevante: 

há aprendizes de níveis básicos que apresentam índices baixos de inversão, e 

existem, também, aprendizes de níveis avançados cuja produção é 

majoritariamente marcada por isso. Para ilustrar casos do primeiro tipo, retome-

se o único dentre os cinquenta e cinco aprendizes que demonstrou ter 

adquirido os valores da força dos traços Q e Wh do PB — Z, do nível B2 do 
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grupo online. Z, de vinte e cinco anos, é colombiano e, na época em que 

realizou os testes, residia no Brasil há, pelo menos, treze meses. Além de não 

produzir e de não aceitar interrogativas com inversão, Z adquiriu o 

complementizador que, que passa a usar de modo sistemático em suas 

interrogativas. Pode-se sugerir que o complementizador que seja a expressão 

de Q com traços fracos em PB.  

 

(64) Produção de Z 

 a. Quando que o barco naufragou?  Qu- que S V? 

b. Quando que o bebê dormiu?   Qu- que S V? 

c. O que que Maria viu na rua?   Qu- que S V? 

 

 

Para ilustrar casos do segundo tipo (aprendizes em níveis avançados 

com altos índices de inversão), observem-se, em (65) e em (66), a produção 

dos aprendizes Y e W. Y, chileno, de cinquenta e cinco anos, vive no Brasil há 

vinte e sete anos; e W, chileno, de cinquenta e um anos, reside no Brasil há 

vinte anos: 

 

 

(65) Produção de Y 

a.* O que come lentamente Pedro?     *Qu- V S? 

b. *Para quem deu o presente Camila?    *Qu- V S? 

c. *O que lê Pedro cedo?       *Qu- V S? 

 

(66) Produção de W 

a. *O que lê cedo Pedro?       *Qu- V S? 
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b. *Onde resgatou o doente a ambulância?   *Qu- V O S? 

c. *O que cozinha Cláudio sempre aos domingos?   *Qu- V S? 

d. *Quem abençoa o padre?      *Qu- VS? 

 

 

 Além da produção de interrogativas desviantes com inversão sujeito-

verbo, as gramáticas de Y e de W também geram interrogativas sem inversão, 

o que indica que Q com traço fraco foi adquirido: 

 

 

(67) Produção de Y 

a. Onde a ambulância resgatou o doente?    Qu- SVO? 

b. O que Cláudio sempre cozinha aos domingos?  Qu-SV? 

c Para quem a secretária vai telefonar agora?   Qu-SV? 

d. A quem o Padre abençoa?      Qu-SV? 

 

(68) Produção de W 

a. O que lentamente Pedro come?     Qu- S V? 

b. Para quem Camila deu o presente?    Qu- S V O? 

C. Para quem a secretária vai telefonar agora?   Qu- S V? 

 

 

As produções de Y e de W demonstram que não há regularidade para a 

inversão da ordem sujeito-verbo. Enquanto que, no Português Brasileiro, a 

posição do elemento Qu- é variável (os traços Q de Foc/C podem ser ou fortes 

ou fracos), Y e W preferem mover o elemento Qu-. Apesar de haver 

especificação dupla na interlíngua desses sujeitos para a inversão entre sujeito 

e verbo, havendo tanto movimento curto quanto movimento longo de verbo, 
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parece que a especificação de sua L1 para a posição do elemento Qu- 

argumento é mantida na interlíngua mesmo no estágio estacionário e é 

generalizada para os elementos Qu- adjuntos.  

Observou-se, também, que um aprendiz no nível I2 demonstrou 

proficiência mais avançada em PB, embora não tenha chegado, ainda, a 

consolidar o processo final de aquisição da L2. Há oscilação em sua produção 

entre inversão e não inversão da seguinte maneira: se Q forte é selecionado, 

há movimento do verbo (66); porém, se Q é fraco, a inversão sujeito-verbo não 

é desencadeada (67).  

 

(69) a. O que viu Maria na rua? 

 b. Quem abençoa o padre? 

 

 (70) a. Quando que o barco naufragou?  

b. Quando que o bebê dormiu? 

 

 

Note-se que, embora tenha sido utilizado em mais de um dos trabalhos 

consultados (MARQUES, 2004, 2009; RUAS, 2013; ALBUQUERQUE, 2016), o 

tipo de estratificação de níveis de proficiência adotado por esta pesquisa não 

parece adequado aquilo que se propõe, haja vista que pressupõe que o contato 

dos sujeitos com os dados da L2 ao longo do tempo seja suficiente para 

garantir a evolução da gramática da L2; essa informação é essencial para se 

responder aos questionamentos em (a) e em (c). Os desvios em (65), em (66), 

em (69) e em (70), acima, demonstram que o tempo de exposição à língua-alvo 

não garante que aprendizes de níveis avançados não cometam os mesmos 
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desvios que os de níveis mais básicos: logo, hispanofalantes com diferentes 

graus de exposição à língua-alvo não estão, necessariamente, em etapas 

distintas do processo de aquisição.  

Se o tempo de exposição não implica avanço nas etapas do processo de 

aquisição, a classificação de níveis de proficiência proposta nada informa de 

concreto sobre os resultados, o que justifica a necessidade de abandoná-la e 

de se analisar a produção dos sujeitos segundo outros critérios. Isso implica, 

no caso de (a), que os níveis de proficiência, nos termos em que foram 

assumidos, não têm relação com o acesso à GU; e, no caso de (c), que não 

contribuem para se delimitar a variação entre indivíduos, posto que não 

estabeleça fronteiras rígidas e objetivas entre seus estágios de 

desenvolvimento da L2. De acordo com White (2003), o nível de proficiência de 

um indivíduo pode ser baixo, mas a gramática da L2 pode já ter atingido o seu 

estado estacionário. Esse parece ser o caso de Z. Os casos de Y e de W 

mostram a existência de opcionalidade. Ao que tudo indica, as duas falantes do 

Português Brasileiro como L2 mantêm no Léxico da L2 as duas entradas 

lexicais com Q, a com traços fortes e a com traços fracos, o que possibilita a 

derivação de interrogativas Qu- com e sem inversão sujeito-verbo. Em 

respostas a (b), os aprendizes de uma L2 podem atingir, então, diferentes 

competências sobre a L2, cuja gramática, regulada pela GU, terá propriedades 

tanto da L1 quanto da L2. 

Esses resultados apontam, com alguma segurança, para o acesso à GU. 

Contudo, em resposta ao questionamento (a), é possível delimitar a existência 

de pelo menos um estágio de desenvolvimento da L2 que não é governado por 
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ele: o início do processo de aquisição. Nele, os aprendizes somente produzem 

e aceitam interrogativas que estejam de acordo com a gramática da L1. O 

acesso à GU, nesse contexto, é marcado pela emergência de características 

da L2, fato que possibilita as diferentes entradas lexicais que se apresentam 

como opção a Y e a W no momento de se construir sentenças.  

 

 

4.3 TRANSFERÊNCIA DA L1 E ACESSO À GU 

 Assumiu-se, de antemão, a hipótese que advoga transferência total da 

L1 e acesso total à GU; espera-se, portanto, observar, nos estágios iniciais de 

aquisição da L2, construções moldadas às regras gramaticais da L1 do 

aprendiz e, somente em estágios mais avançados de proficiência, construções 

totalmente acomodadas à gramática da L2. Isso significa, portanto, que 

aprendizes no nível básico tenderão mais à inversão sujeito-verbo do que 

aprendizes nos níveis mais avançados. Os resultados dos experimentos aqui 

relatados não apontam nessa direção. 

 A produção dos aprendizes indica que o acesso à GU não está restrito a 

um ou a mais estágios do desenvolvimento da L2, mas pode se dar a qualquer 

tempo. Com base nos resultados dos testes realizados e na observação da 

produção de interrogativas Qu- dos indivíduos, é possível fazer as seguintes 

afirmações sobre o processo de aquisição da L2. 

 

(i) Há transferência do valor da força do traço Q do Espanhol para a 

gramática da interlíngua, o que explica a aceitação e a produção de 
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interrogativas Qu- com inversão sujeito-verbo. Essa propriedade 

funcional da L1 pode ser descartada ao longo do processo de aquisição 

ou pode ser mantida no léxico da L2. 

 

 

(ii) É a possibilidade de se valer novamente da GU nesse novo processo 

de aquisição o acontecimento realmente relevante. A hipótese aqui 

adotada, que assume acesso total à GU, considera que o avanço dos 

aprendizes no processo de aquisição da L2 está condicionado a uma 

nova marcação paramétrica. Ao fim do processo de aquisição da L2, o 

estágio estacionário dos sujeitos equivalerá à gramática de um falante 

nativo. 

  

Acontece que essa interpretação sobre o acesso à GU é muito forte, 

uma vez que preveja apenas a manifestação de gramaticais finais 

convergentes à gramática do falante nativo da L2. Não é essa a única previsão 

que pode ser feita em relação à hipótese de acesso à GU. De acordo com 

White (2003: 243), a gramática final da L2 pode ser convergente com a 

gramática do falante nativo da L2, mas essa condição não é necessária: 

 

Divergência restrita pela GU. A gramática final [da L2] é 
diferente da gramática de falantes nativos da L2, mas, contudo, 
está sujeita às restrições impostas pela GU. Em outras 
palavras, é uma gramática possível que não precisa 
corresponder exatamente à de um falante nativo. Ela pode 
combinar propriedades da gramática da L1 e da gramática da 
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L2, bem como das gramáticas de outras línguas17 (WHITE, 

2003: 243). 

 

Ainda sobre o acesso à GU, White (2003:68) escreve: 

 
O estado final — convergência em uma gramática idêntica 
à de um falante nativo não é garantida porque 
propriedades da gramática da L1 ou de gramáticas 
subsequentes da interlíngua pode levar a análises do 
input que diferem daquelas de um falante nativo (WHITE, 
2003: 68). 
 

Uma evidência para o acesso à GU durante o processo de aquisição de 

uma L2 vem do fato da possibilidade de mudança do valor de uma determinada 

propriedade de um núcleo funcional. Observou-se, nos experimentos aplicados 

nesta pesquisa, que a maioria dos aprendizes adquire o traço Q fraco do PB e 

que, por isso, pode aceitar e gerar interrogativas sem inversão sujeito-verbo.  

 O caso mais claro de acesso à GU aqui reportado vem da performance 

do falante Z. Pelo menos no que tange à aquisição de interrogativas Qu- do 

PB, a produção de Z demostra que já adquiriu o traço Q fraco e eliminou de 

sua gramática o valor de Q da L1, não aceitando nem mais produzindo 

inversão sujeito-verbo nas interrogativa Qu- da L2. 

Quanto aos falantes Y e W, eles adquiriram uma gramática não 

convergente, que engloba tanto as propriedades funcionais da L1 quanto as da 

L2. Esse fato explica a produção de interrogativas com e sem inversão. 

 

                                                           
17 UG-constrained divergence. The endsatate grammar is different from the grammar of 
native speakers of the L2, but nevertheless subject to UG constraints. In other words, it 
is a possible grammar which happens not to correspond to the grammar of a native 
speaker. It may combine properties of the L1 grammar and the L2 grammar, as well as 
grammars of other languages. 
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(iii) Pergunta-se, na ventura de se confirmar a hipótese de acesso à GU, 

quais são as circunstâncias que servirão de motivação para a mudança 

das propriedades paramétricas. Uma resposta para tal pergunta seria a 

necessidade de acomodação dos dados ao input, a partir de uma análise 

gramatical inadequada. Esse é o caso do aprendiz Z que, ao perceber a 

inadequação da utilização de uma entrada lexical com o traço Q forte, 

muda o valor de Q na interlíngua para fraco, em conformidade com a 

interlíngua.  

 

Essa mudança pode ser desencadeada por meio da percepção, por parte 

do aprendiz, da presença do complementizador que nas interrogativas Qu- do 

Português Brasileiro. A presença de que em Foc/C indica que um verbo não 

pode ser movido para tal posição. Que parece funcionar como gatilho para a 

mudança do valor da força do traço de Q na interlíngua. Essa observação pode 

ser confirmada pelo fato de que Z usa sistematicamente o complementizador 

que na produção de interrogativas Qu- da L2. 

 

(iv) Parece que o estágio em que se processa a mudança paramétrica 

varia de individuo para indivíduo, independentemente do nível de 

proficiência em que se encontra ou do tempo de exposição à L2. Tudo 

vai depender da percepção, por parte do aprendiz, de um gatilho nos 

dados do input que o faz acessar a GU e mudar o valor do traço do 

núcleo funcional em evidência. O acesso à GU pode se dar a qualquer 

momento durante o processo de aquisição da L2.  
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Fato curioso é verificado na interpretação dos dados da L1 do aprendiz 

X que deveriam ser vertidos para o Português Brasileiro. No dado em (71b), 

produzido por X (B1), observa-se a versão causativa de uma interrogativa com 

verbo inacusativo em Espanhol. X interpreta (71a) como uma causativa em que 

o sintagma pós-verbal é tratado como objeto. Exemplo semelhante é 

encontrado em (72b), em que uma interrogativa de objeto (72a) é interpretada 

como interrogativa de sujeito. Para que um falante nativo de Espanhol faça 

essas interpretações, é preciso que já tenha adquirido o traço Q fraco do 

Português Brasileiro. Nesse caso, o verbo após a palavra interrogativa é 

analisado como transitivo, seguido de objeto direto. O filtro dos dados em 

Espanhol utilizado foi aquele em que não há inversão, como na gramática da 

língua-alvo: 

 

(71)  a. ¿Cuándo naufragó el barco? 

b. Quando ele fez o barco naufragar? (B1) 

 

(72) a. ¿A quién bendice el cura?  

 b. Quem é que está abençoando o padre? (B1) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da pesquisa relatados aqui confirmam a hipótese sobre a 

aquisição da L2 inicialmente adotada: transferência total e acesso total 

(WHITE, 1989, 2003). O acesso total à L1 é confirmado pela manifestação da 

inversão sujeito-verbo nas interrogativas Qu- do Português Brasileiro como L2. 

Essa possibilidade de inversão se dá porque o traço Q forte da L1 dos 

aprendizes atua na interlíngua, provocando movimento verbal para o núcleo de 

Foc/C. Em algum momento do processo de aquisição, o valor da força do traço 

Q da L1 é modificado para o valor da L2, fraco, devido ao acesso à GU. 

 Esperava-se que, nos estágios iniciais da L2, fossem encontradas 

construções moldadas às regras de boa formação da L1; e que somente em 

estágios mais avançados de proficiência fossem vistas construções totalmente 

acomodadas à gramática da L2. Em consequência disso, falantes de nível 

básico deveriam tender mais à inversão sujeito-verbo do que falantes de níveis 

mais avançados, ao passo que falantes de níveis avançados, por sua vez, 

deveriam tender à ordem SV. 

 Verificou-se, em contrapartida, que, apesar de a transferência de 

propriedades da L1 ser total, não está restrita apenas aos estágios iniciais do 

processo de aquisição da L2, de modo que a previsão apresentada no início 

deste parágrafo não foi corroborada pelos resultados dos testes: (a) houve 

indícios de opcionalidade residual em todos os níveis de proficiência; e (b) a 

estratificação de sujeitos em função do tempo de exposição à língua não se 

mostrou produtiva, uma vez que, ao mesmo tempo em que alguns aprendizes 

do nível B1 demonstraram já ser capazes de produzir interrogativas Qu- de 
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acordo com as regras da L2, aprendizes do nível AV apresentaram maior 

preferência pela ordem VS.  

 Quando a mudança paramétrica ocorre, há duas possibilidades: alguns 

aprendizes mudam definitivamente no Léxico da L2 o valor de Q para fraco e 

param de gerar interrogativas Qu- com inversão sujeito-verbo. Esse é o caso 

de Z. Outros aprendizes, como Y e W, mantêm no Léxico as duas entradas 

lexicais: Q com traços fortes, como na L1, e Q com traços fracos, como na L2. 

Sendo assim, produzem tanto interrogativas Qu- com inversão quanto 

interrogativas Qu- sem inversão. A mudança paramétrica pode ocorrer em 

qualquer momento do processo de aquisição. O estágio em que se dá essa 

mudança vai depender da percepção dos gatilhos nos dados do input, por parte 

do aprendiz. Dessa maneira, ela pode ocorrer em qualquer um dos níveis de 

proficiência previamente adotados, que, consoante argumentos baseados na 

análise dos resultados, puderam ser demonstrados improcedentes. 

A impressão que fica, ao se concluir este trabalho, é a de que a 

recepção dos sujeitos à L2 possa ser um fator estratégico para o processo de 

aquisição. Quer isso dizer que, talvez, fatores motivacionais implicados no 

processo de aquisição da L2 possam ter influência decisiva sobre a 

competência dos aprendizes. Note-se que, ao defender algo dessa linha, não 

se deseje negar que o desenvolvimento de L2 seja um processo desencadeado 

por estruturas governadas pela Faculdade da Linguagem, mas se quer 

expressar tão somente que a sugestão de que a GU não seja tão autônoma 

nesse processo quanto no de aquisição de L1: parece haver algo mais 

subjetivo do que o funcionamento da GU no desenvolvimento da L2. Eis, aqui, 
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portanto, um ponto no qual esta pesquisa pode, ainda, avançar: ao selecionar 

um grupo maior de falantes e lhes distribuir segundo critérios de proficiência 

mais condizentes com o que foi discutido nesta pesquisa, deve-se pensar em 

como se proceder a um mapeamento do processo de aquisição da L2 que 

reflita a interação das estruturas mentais subjacentes a ele, prendendo-o 

menos à emergência de determinadas estruturas. Ainda que este tipo de 

pesquisa seja esclarecedor, é interessante conjecturar o que se poderia 

descobrir sobre o funcionamento da capacidade de linguagem se o escopo de 

todo o trabalho for mais amplo. 
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ANEXO 1: TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu, _____________________________________________________, autorizo 

a utilização das respostas fornecidas por mim ao questionário anexo ao longo 

da pesquisa “A aquisição de interrogativas Qu- do Português Brasileiro como 

L2 por hispanofalantes adultos”, desenvolvida por Rogério Santos Júnior como 

requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Linguística pelo 

Programa de Pós-graduação em Linguística da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, sob orientação da Profa. Dra. Marcia Maria Damaso Vieira. Fui 

informado, também, de que nenhuma informação pessoal minha será divulgada 

em quaisquer das fases da pesquisa. 

 

Rio de Janeiro, _______ de ____________ de 2016. 

 

 

____________________________________________________________ 
Assinatura do participante 

 

 

Nível de Portugués: 

Edad: 

Nacionalidad: 

Lenguas habladas: 

 

¿Tuviste o tienes clases de Portugués en colegios, cursos o universidades? 

( ) Sí. ( ) No. 

 

 

Tiempo vivido/viviendo en Brasil (o aprendiendo Portugués): 

( ) Hasta 12 meses 

( ) De 13 a 24 meses 

( ) De 25 a 36 meses 

( ) De 37 a 48 meses 

( ) Más de 48 meses 
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ANEXO 2: TESTE DE GRAMATICALIDADE 

 

Señala con una X las frases MALAS, las frases MAL formuladas en Portugués 

en tu opinión. (Assinale com um X as frases RUINS, as frases MAL formuladas 

em Português na sua opinião.) 

 

( ) Quem as professoras expulsaram da sala? (expulsar = echar) 

( ) Ontem, João comeu uma sopa. 

( ) No Centro da cidade, trabalha meu pai. 

( ) O que estuda o aluno? 

( ) O que comprou João para a namorada? (namorada = novia) 

( ) Os jovens utilizam redes sociais. 

( ) À noite, onde dormem os meninos? (à noite = a la noche) 

( ) Para quem deu Eduardo o dinheiro? 

( ) Saíram umas dez pessoas do carro. (carro = coche) 

( ) Pedro não telefona nunca para mim. (telefonar = llamar) 

( ) O que coloca João na garagem? 

( ) Hoje, as crianças brincaram no jardim. 

( ) O que sente o menino? 

( ) No final de semana, foi Pedro ao cinema. 

( ) O que bebe sua mãe? 
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ANEXO 3: TESTE DE PRODUÇÃO 

 

Pon las palabras de Portugués en el orden correcto. (Coloque as palavras do 

Português na ordem correta.) Por ejemplo (por exemplo):  

 
o aluguel / paga / ao proprietário / a vizinha /? 

A vizinha paga o aluguel ao proprietário? 
 

 

o que / come / lentamente / Pedro / ? 

__________________________________________________________ 

 

bem / ontem / Simone / o piano / tocou / . 

__________________________________________________________ 

 

nadam / na piscina / com os amigos / as crianças / . (crianças = niños) 

__________________________________________________________ 

 

o presente / Camila / para quem / deu / ? (presente = regalo) 

__________________________________________________________ 

 

lê / o que / Pedro / cedo ? (cedo = temprano) 

__________________________________________________________ 

 

no meu pé / da estante / caíram / os pacotes / .  

__________________________________________________________ 

 

resgatou / onde / o doente / a ambulância / ?  

__________________________________________________________ 

 

a encomenda / hoje / vai entregar / a empresa / .  

__________________________________________________________ 

 

o que / sempre / Cláudio / aos domingos / cozinha / ?  

__________________________________________________________ 

 

vai telefonar / a secretária / para quem / agora/ ? (telefonar = llamar) 

__________________________________________________________ 
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ANEXO 4: TESTE DE VERSÃO 

 

Traduce al Portugués las frases de Español. (Traduza para o Português as 

frases do Espanhol.)  

 

 

Ayer jugaron los amigos fútbol.  

__________________________________________________________ 

 

Los libros llegaron hoy. 

__________________________________________________________ 

 

Mañana correrán los niños por el parque. 

__________________________________________________________ 

 

¿Qué ha visto María en la calle? (calle = rua) 

__________________________________________________________ 

 

En el jardín crecen las rosas. 

__________________________________________________________ 

 

Olivia se cayó con sus paquetes. (paquete = pacote) 

__________________________________________________________ 

 

¿A quién bendice el cura? (bendecir = abençoar; cura = padre) 

__________________________________________________________ 

 

¿Cuándo naufragó el barco? 

__________________________________________________________ 

 

¿Cuándo durmió el nene? (nene = bebê, neném) 

__________________________________________________________ 

 

Las personas conmemoran sus cumpleaños. (cumpleaños = aniversários) 

__________________________________________________________ 


