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Abstract 

Simultaneous Swedish-Portuguese L1 acquisition. The acquisition of Brazilian Por-

tuguese as the Weaker Language in simultaneous bilingual children in Stockholm. 
 

This study concerns simultaneous bilingual acquisition (2L1) of Swedish-Brazilian 

children growing up in mixed-lingual families in Stockholm, with Swedish as their 

dominant language. Earlier studies on this language combination were not found. 

Not even were there any studies considering 2L1 children of the same age group as 

our main subjects (Anna 7;7,3 – 9;1,30, Maria 6;1,16 – 6;11,11).  

An analysis of their acquisition of Brazilian Portuguese (BP) as a weaker lan-

guage (WL) was carried out in a Generative Grammar approach, mainly through the 

selective theory of language acquisition. The corpus consists of interviews with 2L1 

children in a semi-longitudinal registration of their production.  

The focus of this analysis lies on the observation of three domains of BP gram-

mar that differ morpho-syntactically from Swedish: verb inflection; VP as minimal 

responses; NP number and gender agreement. Three main research questions were 

formulated:  
1) Are the simple and robust structures, provided by domestic input 

enough for triggering the functional categories (FC) of their WL? 
2) If the FCs are activated, do they develop in the same sequence as a WL 

as they would in BPL1?  
3) If the 2L1 children show any deviations in acquiring the grammar of 

their WL, is it possible to distinguish any influence from Swedish? 

To answer these questions a contrastive study was carried out, comparing the acqui-

sition of BPWL with studies on 2L1 and BPL1 acquisition. The results show that the 

domestic input is enough for triggering the grammar of the WL, and that it was trig-

gered and developed through a similar procedure to that of BPL1, although delayed. 

Contact with BPL1 input in Brazil was necessary to activate the children’s oral pro-

duction. When using VPs for minimal responses it requires more than domestic 

input, and the influence of Swedish was reflected in the subjects’ use of sim ‘yes’ 

instead of VPs, as in this case grammar enters the domain of discourse at the syn-

tax/pragmatics interface.   

 

Keywords: simultaneous bilingual acquisition, weaker language, trigger, functional 

categories, Brazilian Portuguese, minimal responses, verb agreement, number 

agreement, gender agreement. 
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1 Introdução 

1.1 Apresentação deste estudo 

A presente tese trata da aquisição do português brasileiro (PB) como língua 

mais fraca (LFr – Schlyter, 1993) por crianças bilíngues simultâneas (2L1)
1
, 

sueco-brasileiras, residentes em Estocolmo. Estudaremos neste trabalho a 

aquisição de três traços adquiridos por crianças PBL1
2
 precocemente e que 

se diferenciam estruturalmente do sistema sueco: a flexão verbal da primeira 

pessoa do singular (capítulo 4), o emprego das frases verbais como respostas 

curtas (capítulo 5) e a concordância nominal (capítulo 6). 

Partimos do pressuposto gerativista de que a linguagem é inata no ser - 

humano, constando a aquisição da morfossintaxe da fixação dos parâmetros 

das categorias funcionais da(s) língua(s) adquirida(s) pela criança. Trata-se 

de um estudo no qual focamos dois grupos, cujas entrevistas compõem nosso 

corpus de análise: 

 
- sete (7) crianças 2L1 entre três (3) e nove (9) anos de idade, que 
observamos de forma semi-longitudinal; 
- quatro (4) crianças PBL1 entre seis (6) e sete (7) anos de idade, 
em um registro de corte transversal. 

O segundo grupo, composto de falantes de PB como primeira língua, será 

usado para que possamos contrastar a linguagem dos informantes 2L1, com 

a linguagem de crianças falantes nativas de português.  

Optamos pela análise gerativista das categorias funcionais por serem estas 

categorias muito estudadas na análise da aquisição 2L1, tornando o desen-

volvimento da linguagem da criança nitidamente observável, pois apresenta 

uma hierarquia estrutural na aquisição da morfossintaxe. Para a análise da 

aquisição de PBL1 encontramos nos estudos gerativistas de Corrêa, Augusto 

& Ferrari-Neto (2005), Lopes (2001, 2006), Oliveira (2000) e Kato (1994, 

2002), trabalhos nos quais podemos comparar o desenvolvimento de nossos 

informantes 2L1 com o desenvolvimento de crianças brasileiras. Para a aná-

lise da aquisição 2L1 levamos especialmente em conta os estudos de Meisel 

(1990, 1994, 1997, 2001, 2007, 2009), Schlyter (1987, 1993), Schlyter & 

Håkansson (1994), Müller (1990, 2009) e Bernardini (2004); e para a da 

                                                      
1 Duas primeiras línguas. 
2 Português brasileiro como primeira língua. 
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aquisição L2 principalmente os trabalhos de Carroll (1989, 2001) e Montrul 

(2008).  

Dentro da tradição gerativista assumimos a proposta da teoria seletiva da 

aquisição da linguagem (Lightfoot, 1989 – desenvolvida em 3.1.2), de que a 

criança desenvolve sua língua a partir de dados simples e robustos (Degree-0 

learnability), compostos de frases simples e “mais um pouco” (1989:327), 

encontradas na língua –E (língua externa) do adulto, do input que faz parte 

do ambiente da criança, ou seja, na sua língua alvo,  para a partir desta de-

senvolver a sua língua-I  (língua interna)
3
. Esta teoria nos parece plausível 

devido tanto à relação das duas L1s das crianças em ambiente familiar (em 

1.2 e 1.2.1), como linguístico em si (em 1.2.2) onde nossos informantes 2L1 

desenvolvem a sua LFr. Trataremos esta questão no capítulo 3 (Teoria). 

Baseando-nos nestes fatores, propomos aqui três (3) questões para este es-

tudo:   
1) Bastam dados simples e robustos (Lightfoot, 1989), encontrados na fala 

das mães das crianças 2L1, para acionar as categorias funcionais
4
 da L-

Fr? 
2) Sendo estas categorias funcionais acionadas, acompanham o desenvol-

vimento destas, na LFr das crianças 2L1, a seqüência aquisicional do de-
senvolvimento das mesmas na linguagem de crianças PBL1? 

3) Caso as crianças 2L1 apresentem desvios na forma de aquisição da LFr, 
é possível distinguir se há influência direta da LFo

5
 na aquisição da LFr?   

Em outras palavras, interessa-nos três questões: em primeiro lugar, se o input 

familiar da LFr é suficiente para o acionamento das categorias funcionais do 

PB; em segundo lugar, sendo essas categorias acionadas na gramática da 

LFr, segue a aquisição dos parâmetros pelos informantes 2L1, os mesmos 

estágios de desenvolvimento que os registrados na aquisição PBL1; e, por 

fim, se observarmos desvios no desenvolvimento da aquisição do PB pelos 

informantes 2L1, poderiam estes desvios serem semelhantes aos encontrados 

no aprendizado de português L2 por suecos? Poderíamos detectar transferên-

cia da morfossintaxe LFo sobre a LFr, ou apresentam características próprias 

de aquisição LFr?   

As questões acima serão desenvolvidas no capítulo teórico (3), onde tam-

bém a terminologia será discutida e estabelecida. Estas questões abrangem 

nosso estudo como um todo, sendo válidas para os três fenômenos propostos. 

Outras questões, mais específicas, além das colocadas acima, serão introdu-

zidas e respondidas nos capítulos 4 e 5.  

O ambiente do desenvolvimento L1 mostra-se interessante analisar, a par-

tir do momento que são detectados desvios no processo aquisicional da cri-

                                                      
3 Os termos língua-E e língua-I são lançados por Chomsky (1986). 
4 Com categorias funcionais referimo-nos à definição de Chomsky (1991:417), onde os parâ-
metros sintáticos constam de um conjunto de especificações do sistema invariante dos princí-
pios da Gramática Universal, relatando, primeiramente, aos elementos não-substantivos do 
léxico. 
5 A língua mais forte (the stronger language). 
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ança, enquanto que a análise da aquisição de uma LFr é interessante em si, 

pois consta de combinações diferentes de línguas, de constelações familiares 

diferentes e, com isso, podem surgir desvios imprevistos na seqüência do 

processo aquisicional da linguagem pela criança. A partir destes estudos 

poderemos, assim como nas pesquisas relativas ao aprendizado e ensino de 

uma L2, encontrar tendências para apoiar pais e professores que lidam diari-

amente com crianças 2L1/BL1
6
. O desenvolvimento das categorias funcio-

nais na linguagem de nossos informantes 2L1 é o foco de nosso estudo, mas 

não podemos deixar de conhecer e descrever o ambiente no qual a criança 

cresce, podendo assim melhor detectar fatores que possam ter influenciado, 

positiva ou negativamente, o desenvolvimento da LFr nos casos aqui estuda-

dos. 

No presente estudo, do qual participam cinco famílias binacionais e bilín-

gues, podemos mostrar como um dia-a-dia no qual, crianças bilíngues simul-

tâneas, crescendo em um contexto majoritário monolíngüe, conseguem de-

senvolver as suas duas línguas, contribuindo para o estudo da aquisição bi-

língue referente a casos nos quais a criança tenha uma língua mais forte 

(LFo – a língua do país onde vivem) e outra língua mais fraca (LFr – sua 

língua de herança). O fato de a combinação das línguas sueca e portuguesa 

ainda não ter sido estudada, coloca-nos perante um desafio pioneiro, abrindo 

portas para estudos futuros. Esta combinação de línguas é também interes-

sante pelo fato de as línguas apresentarem estruturas paramétricas diversifi-

cadas para os traços analisados neste trabalho. 

Na seqüência deste capítulo apresentaremos uma descrição de famílias bi-

língues (1.2), descrevendo a seguir um esboço do cotidiano bilíngue (1.2.1) 

e, por fim, o ambiente linguístico no qual nossos informantes crescem em 

Estocolmo (1.2.2). 

 

 

1.2 Famílias bilíngues  

O objetivo desta pesquisa é, em primeiro lugar, analisar o desenvolvimento 

de crianças 2L1 que têm o sueco e o PB como suas duas primeiras línguas. 

Através de uma análise morfossintática do desempenho linguístico dos in-

formantes, faremos uma comparação de seu desenvolvimento linguístico 

com o desenvolvimento linguístico de crianças PBL1. Vemos a análise da 

competência gramatical no desenvolvimento linguístico de nossos informan-

tes como uma forma de evidenciar as mudanças que possam vir a ocorrer no 

desenvolvimento do PB na fala dos informantes 2L1.  

Optamos por denominar as famílias bilíngues e binacionais que partici-

pam deste trabalho usando o termo descritivo famílias com línguas mistas 

                                                      
6 Usamos neste trabalho a sigla 2L1, pois nossos informantes adquirem duas línguas simulta-
neamente, mas há casos onde as crianças adquirem mais línguas, sendo a BL1 (bilingual first 
language) uma sigla usada para designar bilinguismo simultâneo em geral, sem uma definição 
da quantidade de línguas às quais a criança é exposta. 
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proposto por Arnberg (Mixed-lingual family, - 1981a), que interpretamos 

como adequado para o contexto no qual nossos informantes 2L1 crescem. 

Nestas famílias, os pais de nossos informantes têm diferentes línguas mater-

nas, sendo que todos os pais falam sueco, a língua majoritária do país onde 

vivem, e as mães falam português (PB). As famílias de línguas mistas são 

bastante comuns entre os brasileiros que vivem na Suécia
7
, sendo este tipo 

de família (de diferentes combinações de línguas) cada vez mais comum 

também dentro da Europa. Podemos incluir neste grupo as famílias nas quais 

os pais possuem línguas maternas distintas, mas onde nenhum deles possui a 

língua do país de residência como primeira língua8. 

Os estudos feitos com crianças 2L1 são vistos com bastante interesse por 

pesquisadores ligados à área do bilinguismo. Estes estudos constam, em sua 

grande maioria, da análise de crianças 2L1 que vivem em situação semelhan-

te à das crianças cuja linguagem será estudada neste trabalho: um dos pais 

nativo do país de residência e o outro imigrante de primeira geração. Meisel 

(1990) prevê que no estudo da aquisição bilíngue, de cunho gerativista, pos-

sa ser possível observar mais claramente a ordem da aquisição de fenômenos 

gramaticais (referente à aquisição dos parâmetros, em Chomsky, 1982), onde 

uma comparação da construção da linguagem entre duas (ou mais) línguas, 

em um mesmo indivíduo, possa realçar a ordem dos fatores adquiridos pelas 

crianças (Meisel, 1990:17). Este tipo de estudo pode permitir, também, a 

comparação do processo da aquisição linguística com o amadurecimento 

individual das crianças, a capacidade individual de processar estes dados ou 

mesmo a personalidade dos informantes (entre outros fatores). Como Meisel 

conclui (2001:13): “studies on bilingual development enable us to investi-

gate the role of language (structure) in language acquisition”
9
.  

Generalizar o bilinguismo é uma tarefa impossível. Os pesquisadores que 

se dedicam ao estudo de pessoas bilíngues analisam diferentes casos, dife-

rentes grupos, ou diferentes formas de aquisição (que serão tratados no capí-

tulo Teoria, capítulo 3). Em compensação adquirimos todos nossas primeiras 

línguas de forma similar, independente da língua que estamos adquirindo, 

independente de QI, de motivação ou de qualquer outro fator externo 

(Chomsky, 1973; Lenneberg, 1967). Agora mantemos que: 

  

                                                      
7 Não há estudos sociolinguísticos sobre famílias mistas brasileiro-suecas. Nossa suposição 
parte da nossa pesquisa piloto (tese de mestrado, Lund, 2003), dos contatos que temos com 
brasileiros amigos, alunos de Português como Língua Materna, alunos da Universidade de 
Estocolmo e outros brasileiros “amigos de amigos”. A grande maioria destes brasileiros vive 
com um sueco. 
8 Segundo dados de 2004 12,2% da população sueca era nascida fora da Suécia sendo 3,6% 
filhos de pais estrangeiros (Álvarez López, 2006). 
9 Desenvolveremos esta questão nos capítulos 4, 5 e 6. 
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“...the ability to acquire and use more than one language is not considered 
as an essential but as a contingent property of the human language making 
capacity.[...] I maintain that the human language faculty predisposes the  
individual to become bilingual and that adequate theories of languages     
and of grammar need to reflect this fact.” (Meisel, 2001:12)  

Conforme a abordagem gerativista, apesar de termos esta predisposição para 

a aquisição de duas (ou mais) línguas, alcançar um bilinguismo balanceado, 

com semelhante desempenho nas duas línguas, acontece apenas em casos 

muito raros, mostrando que o bilíngue domina diferentes registros nas duas 

(ou mais) línguas que adquire, ou que venha a prender. Alcançar uma desen-

voltura em sua segunda língua (L2) semelhante à de um falante nativo da 

mesma, também é muito raro, mostrando casos de near-native speakers de 

uma L2 (Hyltenstam & Abrahamsson, 2003a, 2003b) que, a aquisição avan-

çada de uma L2, pode deixar rastros de regressão na primeira língua (L1) de 

um sujeito bilíngue, que por sua vez corre o risco de passar a ter dificuldade 

em se expressar na sua L1 (language attrition
10

), questão colocada por Seli-

ger (1991:227) como se o desgaste da língua materna fosse a “contra-

indicação” do aprendizado de uma língua estrangeira, não sendo possível 

evitá-lo. Muitas vezes, esta regressão pode ser apenas uma “questão de falta 

de controle”
11

 por parte do sujeito bilíngue, mesmo do bilíngue balanceado, 

pois como será revisado no capítulo Teoria (3), o domínio da língua está, 

com frequência, diretamente ligado ao seu contexto de uso. 

                                                      
10 Seliger & Vago, 1991; Lund, 2003; Montrul, 2008.  

Tanto os casos de near-native speakers, como o de language attrition, vêm sendo muito 

pesquisados na Suécia desde a década de 1990. Estes estudos são interessantes no contexto da 

sociedade sueca pelo fato de fazerem uma tentativa de mapear a situação da segunda geração 

de estrangeiros no país, principalmente dos cidadãos com espanhol como L1 ou como língua 

de herança (heritage language). Os EUA e vários países da Europa receberam grande quanti-

dade de exilados e refugiados políticos, que viveram, pelo menos de início, em grupos afasta-

dos da comunidade nativa em seu novo país, como mostra o estudo de Silva-Corvalán (1994), 

uma das primeiras pesquisadoras a registrar a situação dos imigrantes de língua espanhola nos 

EUA. A segunda geração já está mais integrada em seu país de residência. Apesar de falarem 

espanhol em casa (sua língua de herança), esta língua, uma vez L1 dos imigrantes de primeira 

geração, pode ter sofrido, em grande parte dos casos, influencias do sueco (nos estudos feitos 

em Estocolmo), perdendo alguns traços do espanhol falado em seu país de origem (language 

attrition), pois como constata Montrul (2008: 64), a atrição linguística costuma ocorrer justa-

mente nos imigrantes de primeira geração. Ao mesmo tempo, os filhos desses, às vezes, já 

bastante crescidos ao chegarem nesse novo país, poderiam ter tido dificuldade com o aprendi-

zado de sua nova língua, mas alguns a aprendem quase como um nativo (near-native spea-

ker), desafiando os conceitos biológicos (etários) consagrados pela Hipótese do Período Críti-

co, estipulados por Lenneberg (1967).  
11 “A question of lack of control” é usado por Schlyter & Håkansson (1994:55-56) ao analisa-
rem o desenvolvimento de crianças 2L1. Vemos que esta questão afeta também o bilíngue 
adulto, cujo desempenho é influenciado pela sua situação de vida e pelo contexto no qual se 
encontra, da mesma forma que o de crianças 2L1.  
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1.2.1 Cotidiano bilíngue  

Tanto no Brasil, como na Suécia, a comunicação entre seus habitantes é feita 

com a língua predominante na comunicação do país, o português e respecti-

vamente o sueco. Pode haver um receio, por parte de famílias com menos 

informação, de criarem seus filhos em um ambiente bilíngue, por temerem 

que a criança venha a ter problema com sua linguagem no futuro, ou dificul-

dade em aprender a língua do país onde estão vivendo
12

. Preocupações co-

mo, por exemplo, se devem continuar falando sua língua materna com a(s) 

criança(s) apesar de elas mostrarem preferência pela sua língua mais forte 

(LFo – em nosso caso o sueco) ocorrem com frequência, não sendo raro o 

progenitor falante de uma língua estrangeira passar a falar apenas a língua do 

seu país de residência.  

Não esperamos de nossos informantes uma aquisição balanceada de suas 

duas línguas familiares, pois como já dissemos acima, crescem com uma 

LFo (o sueco) e com uma LFr (o português). Apesar de estas crianças terem 

uma língua nitidamente dominante em seu cotidiano, a expectativa das famí-

lias envolvidas neste trabalho
13

, é que as crianças possam desenvolver um 

português ativo. 

Um dos motivos que nos leva a supor que nossos informantes possam a-

presentar características de desenvolvimento L1 em sua LFr é o fato de te-

rem presenciado o PB desde o útero materno. Após o nascimento da criança, 

as mães ficam em casa durante seus primeiros meses de vida, comunicando-

se com ela apenas em português e, mesmo depois de voltarem a trabalhar, as 

mães procuram manter o português como língua única de comunicação com 

a criança. Sabemos que, apesar de tentarem manter a separação uma pessoa-

uma língua
14

, no cotidiano de uma família com duas línguas ativas dentro de 

casa, nem sempre se consegue manter esta estratégia. 

A experiência que nos deu inspiração para a execução desta tese de douto-

rado foi o trabalho feito em nossa tese de mestrado. Nesse trabalho, foi ana-

lisada a linguagem de seis mulheres brasileiras, que viviam em Estocolmo há 

(pelo menos) oito anos e que tinham um dia-a-dia integrado na sociedade 

sueca, mas que, também, faziam questão de manter seu português ativo e 

atualizado por questões profissionais. O objetivo desse primeiro estudo foi 

observar se o português dessas mulheres havia sofrido algum tipo de regres-

são (language attrition) durante o tempo passado fora do Brasil
15

.   

                                                      
12 As pesquisas de crianças bilíngues mostram que não existe um porquê para este medo. 
Baseando-nos nas observações de Montrul (2008) o grande risco que a criança corre é o de 
perder a sua língua de herança, pois a aquisição da língua majoritária do país acontece inde-
pendente da criança estar adquirindo duas ou mais línguas. 
13 No Apêndice 1 encontra-se o questionário respondido pelas mães de nossos informantes 
2L1. 
14 One person:one language (Arnberg, 1981b). Mencionamos apenas Arnberg, pois neste 
estudo a autora relata a origem desta estratégia, que surge com Ronjat, em 1913. Não foi 
encontrada nenhuma contra-indicação quanto ao uso da estratégia uma pessoa-uma língua nas 
obras aqui estudadas. 
15 Revisão deste trabalho em 2.1.1. 
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Essas mulheres viviam um cotidiano bilíngue com sua família bilíngue, o 

que chamou nossa atenção para a situação das crianças que estavam crescen-

do neste ambiente, mas que era nitidamente dominado pela língua majoritá-

ria do contexto familiar, o sueco. Apesar da predominância da língua sueca 

no cotidiano dessas crianças, todas entendiam português muito bem e tam-

bém o falavam. Observamos que os filhos mais velhos (ou únicos) separa-

vam as duas línguas desde o início do desenvolvimento da linguagem, a-

prendendo algumas palavras primeiramente em português e outras em sueco, 

mas sempre diferenciando as duas línguas. Já os mais novos mostravam uma 

tendência nítida em misturar as duas línguas, demorando mais para falar o 

português. 

O objetivo dos pais era que a mãe falasse apenas português com a(s) cri-

ança(s) e o pai mantivesse o sueco. Percebemos que, na interação familiar, 

esta separação, uma pessoa-uma língua, torna-se difícil de ser mantida. Os 

casais falavam sueco entre si, o que dificultava a manutenção do português 

no contato com a criança. Alguns dos pais entendiam, e até mesmo falavam 

português na época, mas não tinham o conhecimento necessário para manter 

uma conversação, por isso o casal mantinha o sueco como sua língua co-

mum. As mães encontram aqui dificuldade na interação familiar, pois por 

mais que quisessem não lhes parecia natural trocar de língua quando a famí-

lia estava reunida, ou repetir em português o que havia sido dito em sueco, 

ou vice-versa. Esta problemática, já registrada em Arnberg (1981b), Huss 

(1991) e Montrul (2008)
16

,  mostra que a língua majoritária é mesmo muito 

mais forte que a língua minoritária doméstica, pois infiltra em todos os do-

mínios da interação dos membros da família não podendo ser ignorada.  

Esta situação exige uma compensação na língua minoritária, onde se mos-

tra necessário agir conscientemente para o desenvolvimento da LFr da crian-

ça, proporcionando livros, filmes, canções e outras atividades em português 

que supram as lacunas deixadas pelo ambiente onde crescem. Como na épo-

ca não havia uma comunidade organizada brasileira em Estocolmo, as mães 

tiveram de usar sua criatividade e seus contatos para preencher estas lacunas 

e oferecer um input variado a seus filhos. 

1.2.2 O ambiente linguístico em Estocolmo 

Na Suécia as pessoas se comunicam predominantemente através da língua 

nacional principal do país: o sueco. Existem na Suécia cinco línguas nacio-

nais minoritárias reconhecidas: finlandês, meänkieli, sami, romani e iídiche, 

além de um apoio a uma maior conscientização do uso público da língua de 

sinais sueca (Álvarez López, 2006). Em algumas regiões os dialetos ainda 

são muito falados e muito diferentes da língua sueca padrão sendo, não raro, 

impossíveis de entender para uma pessoa de outra região, mas apesar de, 

                                                      
16 Para mencionar alguns estudos.  
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muitas vezes, poderem ser considerados “outra língua”, não são considera-

dos uma língua nacional (Hyltenstam, 1999). 

Em Estocolmo, o sueco é de fato a língua de uso majoritário da cidade, 

embora as línguas minoritárias tenham direitos linguísticos, como as comu-

nidades falantes das línguas mencionadas acima. As influências dialectais, 

em Estocolmo, aparecem apenas na pronúncia dos cidadãos, seguindo (a 

princípio) o que poderíamos chamar de norma padrão. Por ser a capital do 

país, Estocolmo sempre recebeu pessoas estrangeiras, algumas de passagem 

pela cidade, outras que se mudaram para ficar.  

A situação na Suécia vem mudando desde a década de 50 (Hyltenstam, 

1999:12) com a grande quantidade de imigrantes que, primeiramente, veio 

de outros países europeus para trabalhar (gregos, finlandeses, italianos) e, em 

seguida, grande quantidade de refugiados políticos e de guerra (chilenos, 

iranianos, eritreus). Desde então, o mapa linguístico da grande Estocolmo 

vem sido modificado surgindo, na região de grande concentração de imi-

grantes, variantes compostas de uma combinação de palavras e expressões 

de várias línguas estrangeiras introduzidas no sueco, sendo esta variante 

conhecida por Rinkebysvenska
17

 e falada principalmente por adolescentes e 

jovens (Bijvoet, 2003:307). 

Os brasileiros, na cidade de Estocolmo, sentem-se bem aceitos
18

. Existe 

no povo sueco grande curiosidade e espontaneidade em relação ao Brasil, 

gerando assim uma atitude positiva em relação à língua portuguesa, conside-

rada bela e melodiosa
19

. Grande parte dos brasileiros é casada com suecos, 

vivendo integrados na sociedade sueca. Existem grupos de dança, capoeira, 

música e religiosos. Apesar de todas estas iniciativas, não existia, na época 

em que fizemos as entrevistas (outubro de 2003 a maio de 2005) uma comu-

nidade brasileira coesa, pois os brasileiros que vivem em Estocolmo muda-

ram separadamente e por diferentes motivos, vindos de todas as partes do 

Brasil, esporádica e independentemente, vivendo de forma relativamente 

dispersa no país
20

. 

                                                      
17 Rinkebysvenska, significa “sueco de Rinkeby”. Rinkeby é um bairro ao norte da cidade de 
Estocolmo, habitado por imigrantes de 65 países diferentes, onde esta variante mista de gra-
mática simplificada foi detectada e estudada pela primeira vez na década de 80, por Kotsinas 
(1987). Em Rinkeby são faladas, aproximadamente, 50 línguas diferentes. A variante foi 
assim batizada com o nome do bairro, apesar de o mesmo fenômeno existir em muitos outros 
bairros de periferia com grande mistura de línguas, não só em Estocolmo, como também em 
Gotemburgo e Malmö. Nas escolas de Rinkeby 95% das crianças têm, pelo menos, um dos 
pais estrangeiro (Bijvoet, 2003:307-308).  
18 Depoimento das famílias estudadas neste trabalho. 
19 Baseamos estas afirmações em nossa própria experiência, vivendo em Estocolmo desde 
1991, e também no depoimento das famílias de nossos informantes nas respostas dadas ao 
questionário que se encontra no Apêndice 1 e nas conversas que tivemos nas ocasiões das 
entrevistas. 
20 Hoje em dia encontramos vários grupos organizados como, por exemplo, a ABBRAS (As-
sociação de Brasileiros e Brasileirinhos na Suécia) e a SwedBrawo (Para Mulheres Empreen-
dedoras no Brasil e na Suécia). 
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A aceitação do uso de uma língua minoritária em Estocolmo, nos dias de 

hoje, não apresenta problemas. Os bairros centrais da cidade são habitados 

na sua grande maioria pela classe média, onde muitos vivem a mesma situa-

ção familiar que a de nossos informantes, com nacionalidades e idiomas 

diversos
21

.  

Grande parte dos brasileiros de segunda geração vive assim em famílias 

bilíngues, ou seja, onde os pais falam diferentes línguas maternas. Para que a 

LFr das crianças possa ser desenvolvida, é importante que os pais façam 

escolhas conscientes quanto ao ambiente linguístico que pretendem oferecer 

a seus filhos, facilitando a aquisição do português.  

Segundo Engelbrektsson (1981:114), é muito comum que os filhos de ca-

sais misturados se auto-identifiquem como suecos. Boyd (1985:93-94)
22

 

constata que em famílias heterogêneas, onde um dos pais é sueco, os filhos 

assumem a identidade sueca e adotam o sueco como sua única L1, pois o 

sueco passa a dominar, com o tempo, a interação familiar, sendo o conheci-

mento da LFr reduzido a um conhecimento passivo. Agora, o fato de se iden-

tificarem como suecos, não significa que não tenham orgulho de sua outra 

“metade”. Engelbrektsson observa também que os filhos de casais heterogê-

neos (em seu estudo sueco-italianos) não apresentam problemas referentes à 

sua identidade, encontrando harmonia em sua dupla nacionalidade. Já jovens 

que crescem em um lar onde ambos os pais são imigrantes de um mesmo 

país estrangeiro, têm um sentimento ambíguo em relação ao país de origem 

dos pais (Engelbrektsson, 1981:124-125), o que nos leva a pensar que este 

possa ser um sentimento ligado ao fato de terem tido oportunidade de conhe-

cer melhor os prós e os contras deste país de origem e, com essa intimidade, 

tenham se dado ao direito de criticá-lo abertamente.  

Estes estudos mostram que crescer em uma família de origem heterogê-

nea, com um dos pais de nacionalidade sueca, apresenta muitos pontos posi-

tivos em relação à identidade da criança, que se orgulha de sua identidade 

mista, mas também diminui a possibilidade de desenvolver a sua língua fa-

miliar estrangeira para tê-la como um idioma ativo.  

 

 

                                                      
21 Já a situação nas periferias com grande quantidade de imigrantes, é vista com outros olhos. 
Como mostra a tese de doutorado de Haglund (2005), na qual ela estuda a situação de crianças 
de origem estrangeira na escola pública sueca, em uma periferia de Estocolmo, onde observa 
que a aceitação do ambiente linguístico destas é visto apenas como um empecilho para o 
desenvolvimento linguístico de crianças de origem estrangeira, que tenham uma língua de 
herança.  
22 Os estudos de Boyd (1985) e Engelbrektsson (1981) fazem parte de um levantamento feito 
da situação do imigrante na Suécia, no final da década de 70, início da década de 80, liderado 
por Lithman (1987). Este levantamento é feito em duas regiões da Suécia e inclui uma análise 
sociolinguística da situação dos imigrantes de segunda geração. 
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1.3 O objetivo deste trabalho 

Como foi visto nesta introdução, partiremos da Teoria de Princípios e Parâ-

metros (doravante P&P, Chomsky, 1982), para analisar a aquisição dos pa-

râmetros do PB na LFr de nossos informantes 2L1, tendo como ponto de 

partida a teoria seletiva da aquisição da linguagem (Lightfoot, 1989). Com-

pararemos a aquisição da morfossintaxe registrada no corpus 2L1 levantado 

por nós, com os registros encontrados nas entrevistas feitas no Brasil com 

crianças PBL1, também de nosso registro, completando este material com 

resultados de estudos de aquisição do PB encontrados nos trabalhos de Del 

Ré (2006), Figueira (1985, 2003), Lemos (1975) e Oliveira (2000). 

Dentro do contexto social em que nossos informantes 2L1 vivem, seus 

pais optam conscientemente por uma educação bilíngue. Cada família de-

senvolve uma estratégia própria para o seu cotidiano bilíngue, mas nenhum 

dos casos proporciona a divisão uma pessoa - uma língua. Alguns dos fato-

res positivos, que podem apoiar o desenvolvimento ativo da LFr nestas famí-

lias, é o do PB ser uma língua aceita na sociedade em que vivem, sendo vista 

pelos suecos de forma positiva e, pelo fato de ser bilíngue não ser nenhuma 

novidade em Estocolmo nos dias de hoje. Mas não podemos deixar de levar 

em consideração alguns fatores que poderiam influenciar o desenvolvimento 

da LFr de forma negativa, como a falta de oportunidade de falar português 

fora do contexto familiar, tendo os pais de preencher as lacunas de input 

ativamente e, apesar de a situação de famílias mistas, com um dos pais nati-

vos do país onde a família vive, refletir na criança o orgulho de sua metade 

estrangeira, proporciona, ao mesmo tempo, a adoção da identidade e da lín-

gua suecas pela mesma.  

Por termos observado estas famílias por alguns anos, vimos que as crian-

ças desenvolvem a LFr em contexto familiar e se comunicam não apenas 

com suas mães, como também com amigos e parentes falantes de português.  

Na seqüência deste estudo, apresentaremos primeiramente os critérios pa-

ra a caracterização do bilinguismo simultâneo e faremos, também, uma apre-

sentação de nossos informantes 2L1 e PBL1 para, por fim, apresentar o ma-

terial do qual constitui o nosso corpus (capítulo 2); no capítulo 3 apresenta-

remos as considerações teóricas de nossa análise e as diferenças entre aquisi-

ção L1, L2 e 2L1; por fim, introduziremos a análise, que será desenvolvida 

nos capítulos 4, 5 e 6, tratando respectivamente dos seguintes tópicos: A 

aquisição da marcação morfológica da primeira pessoa do singular no PB; 

Respostas curtas: frases verbais e o emprego da partícula assertiva sim; e A 

aquisição da concordância nominal. 

Passemos assim à caracterização do bilinguismo simultâneo e à apresen-

tação de nossos informantes. 
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2 Corpus, informantes e método 

2.1 O bilinguismo  

Iniciaremos este capítulo apresentando a divisão feita para a denominação 

dos diferentes tipos de bilinguismo em faixas etárias, referindo-nos, primei-

ramente, às diferentes fases da aquisição de línguas, sendo esta baseada na 

Hipótese do Período Crítico
23

 para determinar a divisão etária. Já foi obser-

vado que, principalmente no que diz respeito à primeira fase da aquisição da 

linguagem, pode ser apresentada grande diferença caso o sujeito adquira uma 

língua desde bem pequeno, do nascimento aos (aproximadamente) quatro 

anos de idade, ou se uma nova língua lhe é apresentada quando a criança já 

tem uma L1 formada, depois dos quatro anos de idade
24

. Com isso, não que-

remos dizer que a criança não possa adquirir esta nova língua com facilida-

de, muito pelo contrário, as crianças geralmente mostram grande facilidade 

ao adquirirem um novo idioma. O que marcamos com essa divisão etária é 

que a criança possa adquirir uma nova língua de outra forma depois dos qua-

tro anos, pelo fato de já ter uma L1 formada, podendo apresentar na aquisi-

ção destas características de aquisição ou de aprendizado L2.  

O bilinguismo simultâneo e o bilinguismo seqüencial infantil (pré-

puberdade) apresentam assim diferenças em relação ao procedimento aquisi-

cional, onde consideramos o desenvolvimento do primeiro como L1 (ou 

semelhante) e o segundo como L2. Não fazemos aqui nenhuma previsão 

quanto ao resultado final deste aprendizado/aquisição, interessando-nos no 

presente trabalho apenas o processo aquisicional, com foco na produção 

ativa das crianças 2L1.   

Consideramos, assim, que o termo bilinguismo simultâneo seja o mais a-

dequado nos casos de nossos informantes 2L1, tratando por bilinguismo 

precoce os casos de crianças que aprendem uma L2 na infância, entre os 

quatro (4) e os doze (12) anos de idade. Observemos, no Quadro 1, como é 

                                                      
23 Será retomada na seção 3.4. 
24 Não há consenso quanto à idade na qual a criança termina de desenvolver a gramática da 
sua L1. Optamos assim por estabelecer a idade de quatro (4) anos, seguindo a divisão feita por 
Montrul (2008). Temos consciência de haverem outras formas de avaliar quando e como se 
referir ao término da aquisição da gramática pela criança. Singleton (1989), por exemplo, diz 
que o desenvolvimento da gramática L1 vai até os cinco (5) anos de idade, Figueira (2003) 
defende que o desenvolvimento da flexão de pessoa no PB se estende até aproximadamente 
seis (6) anos. Hyltenstam & Abrahamsson já colocam como limite os dois (2) anos de idade 
para o aprendizado de uma L2, dizendo assim terem certeza de não estarem lidando com 
bilíngues simultâneos (2003b:326). 
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estabelecida a divisão etária para os diferentes tipos de aquisi-

ção/aprendizado bilíngue, segundo Montrul (2008):  

 
 Quadro 1

25
 

Tipos de aquisição bilíngue 
 Simultânea: do nascimento aos (3 ou) 4 anos 
 Seqüencial (= aquisição L2) 
 1. Precoce: aquisição L2 na infância 

- Aquisição L2 na infância precoce:  
idade pré-escolar, dos (3 ou) 4 aos 6 anos 
- Aquisição L2 na infância tardia:  
idade escolar, dos 7 aos 12 anos 

 2. Tardia: aquisição adulto L2 
      adolescentes e adultos 

A divisão acima apresenta como podemos classificar diferentes tipos de bi-

linguismo relacionados diretamente à idade na qual o sujeito é exposto à sua 

segunda (ou outra) língua. O fato de a criança ser bilíngue simultânea ou 

seqüencial precoce não garante que as línguas adquiridas venham a ter como 

resultado final, duas (ou mais) línguas com o domínio balanceado por este 

indivíduo. O domínio ideal de duas (ou mais) línguas é “teoricamente possí-

vel, mas não uma garantia” (Montrul, 2008:99). Segundo Grosjean (1989), é 

muito raro encontrarmos um bilíngue que realmente domine seus idiomas 

em situações variadas, pois o bilíngue não é dois monolíngües em uma pes-

soa
26

, observando que, na realidade, os bilíngues desenvolvem suas línguas 

de competência de acordo com o papel destas em momentos diferentes de 

suas vidas: uma língua pode por agora ser estritamente restringida ao uso 

familiar, enquanto a outra é usada apenas profissionalmente, apresentando 

uma “configuração linguística específica e única”
27

(1989:3). 

No estudo de Flory (2008) é usado o termo bilinguismo precoce para de-

nominar crianças que aprendem uma “segunda língua” antes dos três anos de 

idade. Flory define o termo bilinguismo precoce da seguinte forma 

(2008:17): “quando a aquisição da segunda língua se inicia antes dos três 

anos de idade [...] por educação bilíngue entendemos a educação recebida 

em casa, por pais e familiares, além da escolarização bilíngue, o que pode 

ser representado por diferentes configurações”. Vemos aqui que Flory consi-

dera uma língua adquirida antes dos três anos de idade, como aquisição de 

uma segunda língua mesmo em contexto doméstico
28

. 

                                                      
25 Ilustração baseada no quadro composto por Montrul (2008:18). 
26 Parte do título deste artigo. 
27 Tradução nossa. 
28 Esse trabalho toma como modelo teórico a perspectiva cognitivista, diferente de nosso 
trabalho, que se desenvolve pela linguística, na linha da GU. A tese de doutorado de Flory, é 
um trabalho teórico, que faz um levantamento de grande parte das pesquisas sobre bilinguis-
mo, tratando muitos dos pesquisadores de referencia de diferentes áreas do bilinguismo, entre 
outros Meisel. Apesar de ter conhecimento da terminologia e das pesquisas de linguistas, não 
comenta em nenhum ponto por que opta pelo uso do termo precoce ao invés do simultâneo, 
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Schlyter (1993), por sua vez, ao analisar o desenvolvimento de crianças 

2L1 franco-suecas, não emprega o termo simultâneo, restringindo-se a usar 

“young bilingual children” (1993:289). Meisel (2001) se refere ao tipo de 

aquisição bilíngue de seus informantes como early child bilingualism e si-

multaneous acquisition of bilingualism. Apesar das diferenças da denomina-

ção da aquisição 2L1 apresentadas por Schlyter e Meisel, nenhum deles e-

quivale a LFr a uma L2. 

O desempenho do bilíngue é individual, existindo assim infinitas combi-

nações de “desequilíbrios linguísticos” entre as línguas. Agora, não podemos 

confundir desequilíbrio na produção com a falta de conhecimento, ou de 

domínio destas línguas, pois a pessoa que usa suas línguas ativamente, com 

frequência, pode não ser capaz de usá-las em todos os contextos, mas pode 

mesmo assim ter grande conhecimento delas. Como foi observado em Huss 

(1991:118), onde duas crianças 2L1 sueco-finlandesas, com seis anos com-

pletos, que se recusavam a falar finlandês em contexto familiar, se dispuse-

ram a participar das entrevistas acompanhando sua mãe e falando finlandês 

durante as gravações de 20 minutos das quais participaram. Fator semelhante 

é também comentado por Meisel (2001), onde diz que o fato de a criança não 

usar o seu conhecimento lexical da LFr (2001:25), ou de evitar certas se-

qüências presentes na fala do adulto (2001:19), não significa que não tenha 

conhecimento destas. Segundo Yukawa (1997a:2), a língua falada no contex-

to em que a criança se encontra se torna predominante e, ao saírem deste 

ambiente, pode ser “esquecida”, podendo esta troca acontecer fácil e rapi-

damente. 

Outro termo usado para determinar o bilinguismo no ambiente familiar, é 

o termo língua de herança (Heritage Language, em Montrul, 2008; Roth-

man, 2007). O termo língua de herança (doravante LH) foi introduzido na 

América do Norte (EUA e Canadá) referindo-se, primeiramente, aos grupos 

de imigrantes falantes de outros idiomas, que mantinham sua língua materna 

em ambiente familiar. O aprendizado de uma língua de herança mostra-se 

muito diverso no contexto norte-americano, pois muitas vezes, as famílias 

passam a adotar o inglês como língua de comunicação mesmo entre si, po-

dendo a língua materna da primeira geração perder seus domínios pouco a 

pouco. A aquisição da língua de herança apresenta situações sociais e lin-

guísticas muito variadas, muitas vezes resultado na regressão (attrition) da 

L1 do imigrante e na aquisição parcial (ou incompleta) da língua familiar por 

seus filhos (Montrul, 2008:120)., senda assim uma definição sociolinguistica 

dada a uma língua falada em ambiente doméstico que tenha uma ligação 

cultural com o país de origem dos falantes desta, tendo de estar disponível 

para as crianças desde muito cedo, sendo aprendida de forma naturalista por 

elas (Rothman, 2009:156). Os falantes de uma LH apresentam grande varie-

                                                                                                                             
nem mesmo argumentando a sua escolha ao tratar o termo simultâneo (Flory, 2008:25). O 
trabalho de Flory foi o único encontrado por nós que trata da situação de bilíngues precoces 
(simultâneos) no Brasil. 
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dade na sua produção, podendo algumas crianças serem expostas apenas à 

sua LH durante os primeiros anos de vida, enquanto outras adquirem a LH e 

a língua da sociedade em que vivem simultaneamente (Rothman, 2009:157; 

Meisel, 2010:17), sendo este o caso de nossos informantes. Optamos, por 

estes fatores, em usar apenas a definição bilíngues simultâneos (2L1) ao nos 

referirmos à situação linguística de nossos informantes. 

A LFr pode apresentar um desenvolvimento mais lento ou traços que se 

diferenciam das características encontradas em crianças monolíngües ou 

bilíngues balanceadas (Meisel, 2010:10), mas independente do desenvolvi-

mento da LFr, crianças bilíngues simultâneas sempre terão uma primeira 

língua mais forte, que segue o desenvolvimento padrão da língua adquirida 

(Schlyter, 1993:295). Optamos neste trabalho por usar o termo bilinguismo 

simultâneo, pois apesar do diferente grau de dominância entre as línguas 

(nos casos aqui estudados), damos o mesmo valor a ambas no ambiente fa-

miliar. 

As crianças têm todas as condições biológicas para desenvolver a LFr 

como uma L1, mas justamente pelo fato de ser uma LFr torna-se necessário 

criar condições sociais para a aquisição da língua familiar minoritária. En-

contramos nesta seção duas premissas para a nossa análise: em primeiro 

lugar que na aquisição dos fenômenos gramaticais que serão analisados neste 

trabalho, o processo aquisicional seja semelhante ao da aquisição L1, ou 

seja, mais lento, mas não desviante; em segundo lugar que a criança 2L1 não 

necessita possuir um talento específico para o aprendizado de línguas
29

, ad-

quirindo a LFr pelos mesmos meios biológicos que os usados para adquirir a 

LFo (tema tratado mais detalhadamente no capítulo 3), com a diferença de 

poderem vir a necessitar do apoio e da persistência de seus pais para mantê-

la e continuar a desenvolvê-la, devido à dominância da LFo em seus contatos 

sociais. 

 

 

2.2 As famílias com línguas mistas 

Uma apresentação das famílias de nossos informantes parece-nos essencial 

para entendermos o desenvolvimento da linguagem destas crianças. Faremos 

uma apresentação separada das mães das crianças, pois o único input cons-

tante que as crianças recebem em seu cotidiano para a sua aquisição da LFr é 

no convívio com sua mãe, havendo assim um unimonitoramento da aquisi-

ção da língua minoritária de nossos informantes.  

Apresentaremos abaixo o resultado da pesquisa feita em nossa tese de 

mestrado (Lund, 2003) onde analisamos a linguagem das mães envolvidas na 

atual pesquisa. Foi esta pesquisa que nos motivou a estudar a situação de 

seus filhos, que cresciam em um ambiente binacional e bilíngue, mas onde o 

                                                      
29 Como no caso de aprendizes de L2, que para adquirir uma proficiência avançada em uma 
L2, tenha de ter um talento especial para o aprendizado de línguas (Hyltenstam e Abrahams-
son, 2003a:580). 
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sueco era, na época das entrevistas, nitidamente predominante. Impressio-

nou-nos a capacidade dessas crianças de adquirirem o português em um am-

biente linguístico nitidamente desequilibrado.  

Comentaremos, também, a importância da atitude dos pais na educação 

bilíngue de seus filhos (2.2.3). 

2.2.1 A fluência do português das mães brasileiras 

Apresentaremos nesta seção, resumidamente, o resultado do estudo feito por 

nós (Lund, 2003) com as mães de nossos informantes. Nosso interesse era, 

primeiramente, observar a linguagem de brasileiros, que viviam na Suécia, 

então, há mais de oito anos. Teria ocorrido algum tipo de atrição (regressão) 

linguística (language attrition) no desempenho de sua língua materna? 

Selecionamos cinco critérios para a escolha dos informantes. Em primeiro 

lugar, estávamos à procura de brasileiros na faixa etária entre 35 e 45 anos, 

isso para garantir que a mudança para a Suécia não tivesse sido imposta por 

motivos de força maior, como, por exemplo, o exílio durante a ditadura nas 

décadas de 1960-70. Em seguida, temos três critérios que garantem que o 

português dos informantes tenha tido um desenvolvimento considerado nor-

mal para a classe média brasileira, que seguissem os padrões da norma cul-

ta
30

, sem que tivessem sofrido influência de outros idiomas em sua criação, 

além dos que constam do currículo escolar brasileiro: o português como 

primeira língua (filhos de pais brasileiros); deviam ter estudado em escolas 

brasileiras, em português; deviam também ter sido aprovados no Vestibular 

ainda jovens. Exigimos, ainda, que os informantes tivessem vivido na Suécia 

durante um mínimo de oito anos, para termos certeza de que seu o sueco 

fosse fluente, que tivessem tido tempo de se adaptar à nova cidade (Estocol-

mo) e criado contatos próprios, independentes da pessoa com a qual viviam. 

O quinto critério era o essencial: que vivessem um dia-a-dia bilíngue. Ape-

nas seis pessoas se dispuseram a participar desta pesquisa, sendo todas mu-

lheres
31

. 

Resumindo, poderíamos dizer que procurávamos em nossas informantes 

“o orgulho de ser brasileira e a capacidade de enfrentar novos desafios, tanto 

no cotidiano familiar, como no profissional, trabalhando constantemente 

tanto para uma integração na sociedade sueca, como para a preservação das 

raízes brasileiras” (Lund, 2003:9).  

Foi feita uma análise de cinco fatores no desempenho das informantes IE 

(Informantes de Estocolmo)
32

 selecionadas para a pesquisa:  

  

                                                      
30 Norma culta do PB (Castilho &  Preti, 1986:2). 
31 Bia, Coca, Cris, Isa, Lúcia e Vera.  
32 As mães de nossos atuais informantes foram denominadas IE (Informantes de Estocolmo), 
pois mais dois grupos de informantes participaram desta pesquisa: ISP (Informantes de São 
Paulo) e IB (Informantes Brasileiras – recém-chegadas na Suécia).  
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i) o uso de pronomes plenos;  
ii) a função dos marcadores conversacionais em sua fala;  
iii) o uso do subjuntivo; 
iv) o uso de preposições; 
v) o atrito lexical. 

A coleta do corpus foi dividida em três etapas: gravação de um diálogo entre 

documentadora e IE; gravação da descrição de uma foto, com participação 

apenas de uma IE; gravação de um diálogo entre uma (informante) brasileira 

recém-chegada (IB) e uma IE. 

2.2.1.1 O resultado da tese de mestrado 

A análise dos pontos i) a v) mostrou-nos que o português de nossas infor-

mantes permanecia fluente, mas não estável.  

O uso dos pronomes plenos substitui o uso do sujeito nulo (pro-drop), se-

guindo o mesmo desenvolvimento que no Brasil. Mantém apenas três das 

flexões pessoais (1ps, 3ps e 3pp), e a quantidade de sujeitos nulos se restrin-

ge a 25%, assim como em Duarte (1993), encaixando-se no modelo topic-

drop. 

Os marcadores conversacionais (MC) suprassegmentais mostraram ser 

usados para verificar o language check mechanism (Altenberg, 1991:190), à 

procura da expressão correta em algumas situações simples, havendo tam-

bém um número grande de ocorrências de auto-correções, retornos e falsas 

partidas, o que é considerado por Yukawa como sinal de atrição (1997b:18), 

levando aqui em consideração o contexto informal e cotidiano no qual as 

informantes se encontram no momento das gravações. 

A única informante que não faz uso do subjuntivo é Vera, substituindo-o 

consequentemente pelo presente do indicativo, substituição que não provoca 

mal-entendido, facilitando apenas regularidade e eficiência na linguagem de 

Vera, que através desta estratégia se poupa de um atrito entre a L1 e a L2, na 

qual o subjuntivo não é usado. É possível que a variante falada por Vera, de 

início, apresente o uso restrito de subjuntivo, mas facilitar a produção é um 

traço comum em imigrantes (Yukawa, 1997b:42).  

São registrados alguns usos que se desviam da norma referente ao uso de 

preposições. As informantes têm o conhecimento linguístico (a competência) 

de seu uso, mas no seu dia-a-dia sueco parecem não se importarem em man-

ter um desempenho adequado. Tanto o caso do subjuntivo, como o das pre-

posições, são considerados sinais de atrição linguística, pois podem ser clas-

sificados como economia de distinções (Schmidt, 1991:124), ou seja, “as 

informantes evitam certas diferenças menos significativas para facilitar seu 

discurso”(Lund, 2003:39). 

Quanto ao atrito lexical, registramos três tipos diferentes: i) a substituição 

direta de uma palavra em L1 por uma palavra em L2; ii) a tradução direta de 

termos em L2 para a L1; iii) as informantes encontram dificuldade em resga-

tar certos termos específicos da sua L1. 
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Percebemos, nessa análise, que o léxico é mais vulnerável que a morfos-

sintaxe, apesar de as informantes terem apresentado tendência a simplificar 

sua produção na L1, é na produção lexical que encontram maior dificuldade 

de se expressar. Mas, percebemos também que, assim que submetidas a um 

contexto monolíngüe da L1, adaptam sua linguagem
33

, como foi concluído 

em Lund (2003:41):  

 
“A questão cultural, de início ignorada, transpareceu na entrevista IB x IE. O 
cotidiano em L2 não afeta apenas o desempenho ou a competência do expa-
triado. Este cotidiano em L2 vai mais além, afetando o comportamento das 
informantes. Assumimos padrões culturais impostos pelo ambiente em que 
vivemos [...] onde a sistematização nórdica influenciou a maneira das IEs 
dialogarem, mesmo em um diálogo informal. A atrição linguística não trans-
forma apenas o que produzimos, nos transforma em brasileiros-suecos.”  

São os filhos de Coca, Cris, Lúcia e Vera
34

 que compõem o corpus a ser 

analisado nesta tese. Os traços da linguagem de suas mães, aqui descritos, 

formam o input de nossos informantes 2L1. Saberemos assim o que é possí-

vel exigir destas crianças ao analisarmos o seu português. 

2.2.2 O papel das mães 

No caso de nossos informantes 2L1, as mães proporcionam às crianças con-

dições para desenvolverem a percepção e a produção de sons da sua LFr com 

qualidades L1 (será desenvolvido em 3.5.1, Aquisição L1).  

O fato de o contato do bebê com a LFr ter início in utero
35

, e de a mãe ter 

tido a responsabilidade principal dos cuidados com a criança, por ter decidi-

do ficar em casa com o bebê, verificamos, neste primeiro contato desprovido 

de sentido linguístico a criança está exposta à aquisição de entonação, de 

variação de alturas de tom, de intensidade com função de intercâmbio, sendo 

estas semelhantes a uma conversação. Estes traços do PB podem ser adquiri-

dos pelas crianças 2L1 de forma L1, sendo os filhos mais velhos, ou únicos, 

privilegiados nesta questão. O fato de participarem de atividades cotidianas 

acompanhadas de comentários linguísticos e, também, de desenvolverem 

atividades onde mãe e filho cooperam, gera a associação natural dos objetos 

e imagens vistos comumente por mãe e filho. 

                                                      
33 Fator que hoje poderíamos ter identificado como ”a question of lack of control” (Schlyter e 
Håkansson, 1994:55-56), ou seja, não teríamos considerado estas regressões como atrição, 
mas sim como modificações dependentes de um contexto. 
34 As famílias de Isa e Bia não participam da coleta de dados feita para este trabalho, pois Isa 
passou alguns meses no Brasil e não estava em Estocolmo quando iniciamos as gravações e o 
filho de Bia ainda era bebê. Nas quatro famílias selecionadas encontramos um grupo bastante 
homogêneo.  
35 Gleason e Ratner (2009:2) “newborns prefer to hear the language they heard while in ute-
ro”. Fator este que nos parece natural, pois as mães de nossos informantes “conversam” com 
seus filhos durante a gravidez.  



 30 

Pressupomos que este contato intensivo inicial com as crianças estabeleça 

percepção L1 na diferenciação de certos sons do português, que não façam 

parte do repertório do sueco, como, por exemplo, a diferenciação do /s/ e do 

[z], que no sueco se restringe ao [s], enquanto que no português esta diferen-

ça fonética forma um par distintivo. A distinção da percepção ocorre logo de 

início e a criança seleciona rapidamente os sons de sua L1, sendo os traços 

da L1 selecionados ainda quando bebês (como veremos em 3.5.1). 

Inegavelmente, no caso de nossos informantes 2L1, a mãe destas crianças 

tem um papel crucial na aquisição da LFr, que de início não precisa necessa-

riamente ter sido a LFr destas crianças, mas que se torna mais fraca por cau-

sa de sua situação familiar e do ambiente no qual crescem e residem. 

2.2.3 O papel dos pais 

Depois de apresentadas as mães de nossos informantes 2L1, perguntamo-

nos: qual o papel dos pais, ou melhor, do representante da língua majoritária 

no ambiente da criança, para o desenvolvimento da LFr de seus filhos? 

É muito importante para a criança crescer em um ambiente onde os pais 

estejam de acordo quanto à educação bilíngue dos filhos. Os pais têm de 

estar de acordo quanto ao fato de introduzirem para a criança a língua mater-

na da mãe (em nossos casos) e ver esta introdução como a adição de algo 

positivo à educação de seus filhos (Boyd, 1985; Engelbrektsson, 1981; 

Huss,1991). O fato de o pai não estar de acordo, hesitar quanto ao valor posi-

tivo da educação bilíngue, ou mesmo se sentir colocado de fora pela família 

por não entender o idioma falado pela mãe, pode gerar na criança uma atitu-

de negativa quanto a aquisição da LFr (Huss, 1991:30-34).  

É também importante que as duas línguas faladas em casa sejam valoriza-

das pela sociedade onde crescem (Flory, 2008:27). Em nosso estudo, os pais 

não precisam refletir sobre a atitude da sociedade sueca em relação à educa-

ção bilíngue, nem mesmo quanto ao status do PB, que experienciam como 

apreciado pelos suecos. Atualmente, na Suécia, depois de terem desenvolvi-

do o programa de ensino de língua materna desde a década de 70 (Hyltens-

tam, 1999:12), a aceitação da sociedade não é mais um empecilho para a 

aprendizagem de uma língua usada em contexto familiar, sendo o direito de 

manter a(s) língua(s) materna(s) de pais imigrantes um fato consumado. O 

que poderia ser um fator negativo seria a não aceitação desta língua minori-

tária dentro do contexto doméstico ou familiar próximo
36

.  

Em um estudo feito por Harrison & Piette (1980) sobre crianças 2L1 ga-

lês-inglesas na Inglaterra, é evidenciada a importância da atitude dos pais 

monolíngües de língua inglesa quanto à educação bilíngue de seus filhos. 

Nas famílias em que os pais mostraram dificuldade em aceitar a educação 

                                                      
36 Ou, como já vimos, no caso das periferias (Haglund, 2005), que ainda mantém o mesmo 
tipo de atitude apresentado na década de 70-80 em relação ao uso de línguas estrangeiras na 
Suécia (em 1.2.1 e 1.2.2).  
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bilíngue das crianças, nenhuma delas desenvolveu o galês; enquanto que, 

dos filhos de pais com atitude positiva, 11 de 17 crianças desenvolveram a 

sua LFr, não precisando o pai nem falar, ou mesmo entender, esta língua. 

Os pais de nossos informantes não têm fluência em português na época do 

registro de nosso corpus 2L1. Os maridos de Coca, Cris e Lúcia já haviam 

passado algumas férias e um período prolongado de alguns meses no Brasil, 

por isso entendiam bem o português, mas não articulavam com fluência. 

Quanto ao marido de Vera, já tinha ido ao Brasil algumas vezes, mas enten-

dia e falava pouco português. O que estes quatro pais têm em comum (de 

início)
37

 é a ambição de proporcionarem a aquisição do português a seus 

filhos.  

2.2.4 O input do português LFr  

Até aqui, o que registramos em nossa observação do ambiente para o desen-

volvimento da LFr de nossos informantes é de caráter muito positivo. As 

mães estão integradas na sociedade sueca e falam sueco fluentemente, sendo 

que seu português vem sido mantido apesar de terem passado muitos anos 

fora do Brasil. Os pais das crianças têm uma atitude positiva quanto à educa-

ção bilíngue dos filhos e, mesmo não falando português, aceitam o uso desta 

língua na interação familiar. Não existe assim nenhum conflito em relação a 

como as crianças devem ser educadas. 

Aqui poderíamos comentar que as condições para a aquisição bilíngue de 

nossos informantes fazem parte de seu alicerce linguístico, já que ouvem as 

duas línguas diariamente, sendo expostos a um input concentrado de portu-

guês durante o primeiro ano e meio de vida. O primeiro ano de vida, no qual 

o processo de aquisição da linguagem se encontra na fase preliminar à pro-

dução da fala, e que é essencial para a apuração dos mecanismos de percep-

ção e produção da fala
38

. É no primeiro ano de vida que a criança estabelece 

a base para o desenvolvimento da sua linguagem. Apesar de o sueco tomar a 

liderança da socialização da criança assim que ela passa a frequentar a cre-

che, o português é mantido diariamente na interação com sua mãe.  

É pertinente perguntar, qual a qualidade do input recebido em casa. Como 

já relatamos, no caso de nossos informantes, o input dado pelas mães man-

tém a fluência do PB, apesar de termos registrado pequenos desvios na análi-

se de sua linguagem
39

. Nem mesmo ocorre fossilização em seu português, 

pois o fato de suas atividades profissionais estarem diretamente ligadas ao 

Brasil, ou com a língua portuguesa, têm contato contínuo com o PB atual. 

Com isso, todos os desvios gramaticais analisados anteriormente, seguem o 

                                                      
37 Comentaremos a situação familiar de cada informante em 2.3. A quinta família que partici-
pa deste trabalho é a da própria autora, comentada em 2.3.4. 
38 Será desenvolvido em 3.5. 
39 Vera não faz uso do subjuntivo e percebemos que todas mostram adaptar sua forma de 
interação dependendo de se a pessoa com quem interagem é uma brasileira recém-chegada ou 
uma brasileira que vive na Suécia 
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desenvolvimento do PB informal, ou melhor, a gramática do português fala-

do no Brasil
40

 (Castilho, 2003; Castilho & Preti, 1986; Duarte, 1993; Fávero, 

2006; Marcuschi, 2006; Urbano, 2006). 

 O desenvolvimento da LFr é unimonitorado pelas mães e elas têm cons-

ciência de serem as únicas falantes de português que têm contato frequente e 

contínuo com seus filhos pequenos. Para enriquecer o desenvolvimento desta 

linguagem, procuram dar muitas vozes a este monitoramento. São as mães 

que informam, orientam, discutem, brincam, cantam e contam histórias. Para 

este fim usam livros, gibis, filmes, discos e a lembrança da própria infância. 

Não era raro, ao nos
41

 encontrarmos, que tentássemos lembrar a letra de al-

guma cantiga, ou o nome de algum personagem que tivesse marcado nossa 

infância. Todo o repertório que normalmente a criança adquire ao vivenciar 

diferentes experiências é aqui apresentado por uma pessoa, em um cotidiano 

bilíngue. Belintane & Lima (2008:121)
42

 grifam a importância da exercita-

ção da oralidade da criança pré-escolar para adquirirem a capacidade de 

explorar a língua, contribuindo os textos lúdico-poéticos introduzidos na 

infância sentido e polifonia à linguagem da criança. As mães de nossos in-

formantes suprem esta falta intuitivamente, não de forma intelectualizada, 

mas simplesmente pelo fato de que “nem tudo precisa sempre ser em sueco”, 

como uma delas expressou.  

Outra lacuna, mais difícil de ser suprida, é a falta de possibilidade de inte-

ração com outras crianças de língua portuguesa. A interação infantil é farta 

de humor. As brincadeiras geram novas combinações de palavras, nas quais 

as crianças testam diferentes qualidades da língua, testando também os limi-

tes destas combinações lúdicas, tutelando um ao outro enquanto se divertem; 

a brincadeira e o humor adicionam à aquisição da linguagem o “prazer de 

falar”, de testar os movimentos possíveis da língua (Del Ré, 2006:35-37)
43

. 

As mães de nossos informantes aceitam os erros cometidos pelos filhos, 

por ser a vontade dos filhos de falar português mais importante que o fato de 

o fazerem corretamente. Esta atitude tolerante é registrada também por Huss 

(1991:123) referente ao modo dos pais de crianças sueco-finlandesas intera-

girem com seus filhos enquanto pequenos. Eles evitam corrigir a criança, 

usando apenas retroalimentação positiva como resposta aos desvios produzi-

dos pela criança e, não raro, quando a criança usa a LFo em contexto LFr, a 

mãe, inconscientemente, também troca de língua
44

. Não é raro encontrar-se 

                                                      
40 Questão que será desenvolvida para cada fenômeno gramatical analisado neste trabalho, nos 
capítulos 4, 5 e 6. 
41 As mães com a autora desta tese. 
42 Este artigo trata do valor de textos orais (rimas, parlendas, cantigas) para o treino de voca-
bulário, forma e ritmo das palavras, que preparam o desenvolvimento da língua materna da 
criança, facilitando a introdução à leitura.  
43 A pesquisa de Del Ré trata do valor do lúdico e do humor na interação infantil para a aqui-
sição da linguagem. 
44 Uma situação registrada por Boyd (1985:186), em famílias onde nenhum dos pais falava 
sueco, é o fato de esses pais apreciarem quando os filhos falavam sueco em casa, pois assim 
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casos de bilíngues “non-speakers” de sua língua LFr (Krashen: 1985:53). 

Indivíduos que, segundo Krashen (1985), entendem e têm a competência 

gramatical desta língua, mas deixam de usá-la por terem sido criticados em 

relação à sua competência, devido à presença de eventuais desvios em seu 

desenvolvimento linguístico, criando esta crítica um forte bloqueio para a 

produção da LFr (Krashen, 1985:54).    

Apesar de crescerem em um ambiente onde a LFr é usada em contexto 

muito restrito, a gramática do PB é fornecida pela mãe das crianças diaria-

mente, desde o nascimento. Temos consciência das restrições encontradas e 

sabemos que não podemos exigir de nossos informantes que adquiram traços 

do PB, que não são encontrados no input unimonitorado de suas mães. Por 

isso, parece-nos plausível analisar a aquisição da gramática básica do portu-

guês, de suas categorias funcionais e de fenômenos encontrados na interação 

cotidiana. Incluida nessa interação cotidiana encontra-se também a LFo, que 

apresenta uma gramática que desde o início se diferencia da gramática do 

PB, sendo duas estruturas paramétricas acionadas na GU destas crianças. 

2.2.4.1 Uma forma organizada de encontros 2L1 

Como já mencionamos acima, não existe em Estocolmo, na época, uma co-

munidade brasileira organizada e coesa. Para dar às crianças a possibilidade 

de se encontrarem regularmente e de interagirem e brincarem com temas 

brasileiros, Vera
45

 organizou aulas de artes plásticas para crianças de língua 

portuguesa. 

Os encontros aconteciam aos sábados e tinham a duração de duas horas, 

divididos em blocos de quatro ou cinco aulas. As crianças que participavam 

destas aulas estavam entre quatro e oito anos de idade. Os temas trabalhados 

foram: 

 
 Sítio do Picapau Amarelo: baseado na obra de Monteiro Loba-

to46, tratando o folclore brasileiro e comparando-o ao folclore su-
eco; 

 A Selva: comparando a floresta sueca com a floresta brasileira, 
os animais, os perigos, incluindo o que já haviam visto sobre fol-
clore; 

 A Turma da Mônica: inspirado na obra de Maurício de Sousa47, 
onde compararam o brincar brasileiro com as brincadeiras a que 
estão acostumados no ambiente sueco. 

Todos os temas tinham por objetivo uma vernissage, um último encontro, 

para finalizar o curso. Vera falava apenas português com as crianças, intro-

duzindo assim um ambiente propício para falar a LFr. As crianças falavam 

                                                                                                                             
tinham possibilidade de exercitar a língua do país e aprendê-la junto com a(s) criança(s). Essa 
atitude é muito comum em situações definidas por língua de herança (Montrul, 2008). 
45 Vera é artista plástica. 
46 Ver bibliografia Lobato, 2001, 2002. 
47 Ver bibliografia Sousa, 2004. 
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português com Vera, mas pouquíssimo português entre si
48

. Em compensa-

ção, estas aulas adicionaram conhecimento e curiosidade sobre temas brasi-

leiros e, também, inspiraram algumas das crianças a ler e a ouvir histórias 

em português. Levando em consideração as pesquisas de Del Ré (2006) e 

Belintane & Lima (2008), a participação neste curso deu às crianças a possi-

bilidade de brincarem com a língua portuguesa (mesmo que não falando 

português entre si), criando um ambiente propício para o uso criativo da 

linguagem
49

.  

Todos os nossos informantes participaram destas aulas, junto com outras 

crianças 2L1 sueco-português. Carl, que na época era muito pequeno, não 

teve oportunidade de participar. O nível de português dos participantes era 

muito variado, mas todos cresciam em famílias de línguas mistas sueco-

português do Brasil. 

O fato de o input recebido pelas crianças 2L1 sueco-brasileiras constar de 

duas línguas, duas L1s, e do input da LFr ser restrito, não precisa resultar em 

um empecilho para a aquisição da gramática da sua LFr de forma similar a 

crianças PBL1. É esta situação familiar e o input restrito e unimonitorado 

que torna a teoria seletiva da aquisição da linguagem, de Lightfoot (1989), 

relevante, pois podemos aqui testar se basta a exposição a frases simples e 

robustas para que a criança adquira a morfossintaxe da sua L1 minoritária. 

 

 

2.3 Apresentação dos informantes 2L1 

Como vimos anteriormente, o grupo de mães é homogêneo (2.1.1) com fa-

mílias de caráter também homogêneo, que criam um ambiente propício para 

o desenvolvimento das duas primeiras línguas de seus filhos. Apesar dessa 

seleção de famílias de caráter homogêneo, encontramos nas crianças dife-

renças individuais que podem estar ligadas a diferentes variáveis, como por 

exemplo:  
i. filho mais velho, filho mais novo ou filho único;  

ii. a idade em que a criança se encontra no momento da gravação;  
iii. falta de contato com o ambiente PBL1;  
iv. se levam a sério, ou não, o momento da gravação. 

Mencionamos estes entre muitos outros detalhes que podem influenciar o 

desempenho linguístico da criança em geral ou no momento exclusivo do 

registro de sua fala. 

A homogeneidade do grupo é importante para que a análise seja relevante. 

Com um grupo homogêneo temos controle (até certo ponto) sobre as condi-

ções que proporcionam a aquisição do PBLFr. Os critérios para a formação 

                                                      
48 Algumas aulas foram filmadas por Vera, que deixou a câmera ligada, colocando-a sobre 
uma mureta próxima ao lugar onde trabalhava com as crianças.  
49 Percebemos em Titti e Deco, neste período, que brincam de falar português, imitando a 
entonação e o ritmo do PB, passam também a “abrasileirar” palavras suecas quando lhes falta 
vocabulário específico na LFr. 
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de nosso grupo de informantes 2L1 foram baseados nos trabalhos de Schly-

ter (sueco-francês, 1993, 1994), na pesquisa do grupo de pesquisadores lide-

rados por Meisel (alemão-francês, 1990, 1994) e na pesquisa de Yukawa 

(japonês-inglês, 1997). A relevância e a importância de um grupo de infor-

mantes homogêneo são também argumentadas por Montrul  (2008), sendo 

este um critério considerado básico para a coleta de um corpus relevante.  

Como já foi apresentado, nossos informantes crescem em ambiente seme-

lhante, com as mesmas condições para o desenvolvimento da sua LFr, com o 

mesmo tipo de input fornecido por suas mães e com a aceitação desta situa-

ção familiar bilíngue por seus pais. O que é novo nesta pesquisa é a idade 

dos informantes que já têm uma LFo formada e a consciência de estarem 

usando duas línguas, além da combinação das línguas: sueco-português. Nos 

estudos feitos anteriormente os pesquisadores se dedicaram principalmente a 

crianças que estão adquirindo suas duas L1s e, no caso do projeto DUFDE 

(Meisel, 1990), os informantes que deixam de apresentar um desenvolvimen-

to balanceado de suas duas línguas, deixam também de participar do projeto. 

As crianças que participam dos projetos de Schlyter (1993, 1994), Meisel 

(1990, 1994, 2001) e Bernardini (2003) não passam dos quatro anos de ida-

de, ou seja, a idade de nossos informantes mais novos (Titti e Oscar). 

Temos consciência, desde o início, que nossos informantes têm uma LFr 

na qual o desenvolvimento de sua gramática mostra-se, na produção da cri-

ança, menos desenvolvida que a da LFo. A questão que nos interessa, na 

análise da linguagem deste grupo de informantes, é observar se, apesar de 

apresentarem dificuldade em se expressar na LFr, podem ter desenvolvido 

um conhecimento passivo da mesma, que venha a se revelar no desenvolver 

deste estudo.   

Faremos abaixo uma apresentação dos informantes 2L1 em ordem alfabé-

tica.  

2.3.1 Anna (7;7,3 – 9;1,3050) 

Anna é a filha mais velha de Cris (apresentada em 2.2.1). Assim que Cris 

engravidou sentiu que o mais natural para ela seria falar português com a 

criança. Ficou decidido que falaria português com a filha desde o início e o 

pai falaria sueco. Esta decisão foi natural para o pai de Anna também (em 

2.2.3). Ele já entendia português por ter passado férias no Brasil algumas 

vezes e, também, um período de três meses quando Cris estava grávida. 

Quando Anna estava com 0;11 a família passou 6 meses no Brasil. Desde o 

início, Anna não teve dificuldade em separar as duas línguas e ambas se 

desenvolveram de forma equilibrada durante o período em que esteve em 

casa com seus pais. Com 1;6 entrou na creche e foi então introduzida a ou-

tras crianças. Como Anna já dominava o sueco, sua integração no grupo foi 

considerada normal. Anna manteve seu português ativo em casa, não mistu-

                                                      
50 A idade da criança será apresentada na seguinte ordem: ano;mês,dia. 
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rando as duas línguas. Percebe-se desde cedo que o sueco passa a dominar 

seu vocabulário ativo, pois todas as novidades no convívio social são intro-

duzidas em sueco. 

Na ocasião da primeira entrevista feita para este trabalho, Anna está com 

7;7,3 e já fazia quase 3 anos que a família não ia ao Brasil. Recebiam visitas 

esporádicas e tinham contato com outras famílias que vivem na mesma situ-

ação em Estocolmo, mas, durante este período, o input monolíngüe restringi-

a-se à língua familiar falada com a mãe diariamente, a filmes infantis e CDs 

com cantigas em português. Anna e Oscar (apresentado em 2.3.7), seu irmão 

3;5 mais novo, falam sueco entre si, apesar de ele entender muito bem o 

português.  Este comportamento é comum em crianças cuja língua familiar 

se restringe ao uso doméstico (Montrul, 2008:4; Huss, 1991:128; Yukawa, 

1997a:78). 

Anna participou de oito entrevistas durante o período de um ano e sete 

meses, estando com 7;7,3 na ocasião da primeira entrevista e 9;1,30 ao parti-

cipar da última gravação. Ela já sabe ler tanto em sueco como em português 

e já estava participando das aulas de Português como Língua Materna 

(PLM).  

O foco da análise da linguagem de Anna será colocado em três das entre-

vistas das quais participou: 

Tabela 1.Entrevistas Anna 

Entrevis-
ta 

Data Idade Ocasião  

A3-O2 31.01.04 7;10,16 Dois dias antes de ir ao Brasil – Entrevista proposta 

A5-O3 
 

06.03.04 

 
7;11,21 
 

Uma semana depois de voltar do Brasil – Entrevista 
proposta 

A6 04.06.04 8;2,20 Três meses e cinco dias depois de ter voltado do Brasil 

Estas entrevistas51 foram escolhidas, pois seguem o formato proposto pela 

autora (2.4.1): uma introdução da criança de si mesma, conversa informal 

entre informante e a Interlocutora (doravante Int), o uso do livro Utelekar 

(Brincadeiras ao ar livre - Heuninck, 1989) para descrição de ilustrações e 

narrativa de acontecimentos, e por fim, uma revisão espontânea do vocabulá-

rio cotidiano da criança. A seqüência destas três entrevistas dá-nos a possibi-

lidade de observar qual o efeito que o input monolíngüe massivo de portu-

guês, pelo período de um mês, pode causar no português registrado antes da 

viagem. Será possível registrar alguma diferença no emprego dos fenômenos 

entre as duas entrevistas? 

                                                      
51 Os detalhes sobre as entrevistas, designação das siglas e a metodologia serão apresentados 
em 2.4.1. 
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2.3.2 Bia (7;2,13 – 7;9,21) 

Bia é filha única de Lúcia (em 2.2.1). O português foi a escolha natural para 

Lúcia desde início, apesar de o pai de Bia não falar português e entender 

apenas um pouco. Quando Bia está com dois meses a família foi passar um 

ano no Brasil. O pai de Bia mantém o sueco com ela durante este período e 

ela tanto entende como fala sueco com ele. Bia vai para a creche com 1;6. 

A situação de Bia é diferente da dos outros informantes. Lúcia vai ao Bra-

sil a trabalho de seis em seis meses, o que proporciona a Bia um total de dois 

meses por ano na casa de sua avó materna, que fala apenas português, e onde 

tem algumas amiguinhas com as quais brinca diariamente. O português de 

Bia é aparentemente PBL1, apresentando um sotaque regional distinto e a 

linguagem flui naturalmente. Bia lê em sueco e em português e participa das 

aulas de PLM. 

Bia participa de quatro (4) entrevistas. Na ocasião da primeira entrevista 

ela está com 7;2,13 e na última com 7;9,21. Para analisar a linguagem de Bia 

usaremos três entrevistas focais: 

Tabela 2. Entrevistas Bia 

Entrevista Data Idade Ocasião  

A2-B1-D1-K1 14.12.03 7;2,13 Preparando vernissage com o tema Sítio do Pica-
pau Amarelo 

B2 25.01.04 7;3,25 Entrevista proposta 
A4-B3-D3-K2-
M5 

29.05.04 7;8,0 Exposição na Embaixada Brasileira de Estocolmo 

O que nos interessa nas entrevistas de Bia é comparar os desvios encontra-

dos nas entrevistas feitas com os outros informantes. Como o português de 

Bia é fluente e a sua pronúncia como a de um brasileiro nativo, poderia, em 

uma conversa informal, nos “enganar” e não percebermos certas irregulari-

dades em sua fala. Uma análise mais detalhada da linguagem de Bia pode 

nos mostrar, talvez, que existam certas formas, onde a sua linguagem se 

diferencie do domínio do falante nativo, não sendo totalmente dominadas 

por ela. Podemos considerar Bia uma bilíngue balanceada? 

2.3.3 Carl (1;9,0 - 2;6,24) 

Carl é o filho mais novo de Coca (em 2.2.1), irmãozinho de Maria (apresen-

tada em (2.3.6), e tinha apenas 1;9 quando iniciamos as gravações. Ele fala-

va apenas sueco, mas entendia tudo que lhe era dito em português. 

Carl participou das entrevistas, conversou, desenhou e lemos o seu livri-

nho juntos52, mas falou apenas sueco. Suas enunciações eram curtas, usando 

                                                      

52 Pippi Piggelin, Scarry (1968). Título original em inglês: The Early Bird. 
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apenas uma ou duas palavras para responder às perguntas da Int. Mesmo 

depois de ter passado um mês no Brasil, na casa de familiares e amigos que 

não falavam sueco, Carl fala apenas sueco com sua mãe, sua irmã e com a 

Int, na entrevista C2-M3 (registrada uma semana depois da sua volta a Esto-

colmo). Nesta viagem, Carl foi com sua família inteira, o que pode ter influ-

enciado no fato de não ter ativado o seu português, pois levou consigo o 

modelo de interação bilíngue com o qual convive na Suécia, ou seja, falava 

sueco com a família, pois todos o entendem, e no Brasil a família traduzia o 

que ele queria dizer aos brasileiros que se encontravam á sua volta. Segundo 

sua mãe, Carl mostrou-se reservado, muito tímido, perante as situações P-

BL1. Traço este que o acompanha durante a sua infância.   

Em uma das entrevistas Carl se recusa a participar (C3), gritando furio-

samente. A mãe de Carl está presente em algumas das gravações, mas mes-

mo quando ela se dirige a ele em português (o que faz naturalmente) ele 

responde apenas em sueco. A interação bilíngue faz parte do dia a dia de 

Carl. 

Na última entrevista, com 2;6,24 (C6-M8), Carl está entusiasmadíssimo 

com um livro novo que ganhou, sobre um cavaleiro. Percebemos nesta gra-

vação que o sueco de Carl desenvolveu muito desde a entrevista individual 

anterior (C4, 2;2,2) na qual sua linguagem ainda se restringia a enunciados 

de uma ou duas palavras. Mesmo falando mais e com uma linguagem mais 

desenvolvida, não conseguimos registrar nenhuma enunciação em português.  

Nossa conclusão em relação à produção do português de Carl durante o 

período do registro deste material, dos 1;9,0 aos 2;6,24, é que o seu portu-

guês é apenas receptivo: ele entende tudo, mas não fala. As entrevistas feitas 

com Carl não foram selecionadas para este trabalho. 

2.3.4 Deco (5;8,4 – 6;1,20) 

Deco é o filho mais velho da Int. De início tinha optado por não incluir meus 

filhos neste projeto, mas como a situação de vida deles é semelhante à dos 

outros informantes, pareceu-me interessante usá-los como um grupo contras-

tivo. A observação do desenvolvimento de sua linguagem e a possibilidade 

de observar intimamente a variação da interação mãe/filho/s, que foram 

completados com uma participação periférica de Titti (em 2.3.8) e Deco em 

algumas gravações, dá-nos maior possibilidade de entender a dinâmica do 

cotidiano bilíngue dos informantes. O único porém da participação de Deco 

(e Titti também) é o fato de não termos controle sobre a linguagem de sua 

mãe (a Int), que não foi analisada juntamente com a das outras mães53.  

                                                                                                                             
 
53 Pelo fato de trabalhar com a língua portuguesa e em português, além de estar vivendo na 
Suécia desde 1985 e ter adquirido um sueco de nível avançado, enquadro também nos outros 
critérios para a seleção das informantes da dissertação de mestrado. Pressupomos, assim, que 
o ambiente linguístico de Deco e Titti se encaixe no quadro homogêneo aqui proposto.  



 39 

Como é comum acontecer com os filhos mais velhos, Deco sempre domi-

nou as duas línguas, separadamente, desde o início. Entrou na creche com 

1;5. Quando pequeno passou dois meses no Brasil, de 1;8 a 1;10. Com 2;7 

voltou a passar mais dois meses no Brasil, desta vez apenas com sua mãe e 

sua irmãzinha (Titti), que estava com 0;7. Percebemos, então, que perdera 

muito da fluência do sueco, apresentando dificuldade em falar ao telefone 

com seu pai (que na época não falava, nem entendia português) depois de 

quatro semanas. No final das sete semanas passadas no Brasil, tinha parado 

de falar com seu pai, entendia o sueco, mas respondia apenas balançando a 

cabeça. Voltando para a Suécia voltou também a falar sueco dentro de uma 

semana, mas manteve o português como sempre o fizera, fenômeno conside-

rado normal em crianças 2L1 (Yukawa, 1997a). 

Na época de sua primeira entrevista, Deco já está há um ano sem ir ao 

Brasil e passa todo o período das gravações na Suécia. Quando ele tem 

6;11,16 nasce sua irmãzinha caçula. Sua avó materna está em Estocolmo na 

ocasião e os três, Deco, Titti (que será apresentada em 2.3.8) e sua avó54 

resolvem que a nenê só entende português, voltando assim a falar mais por-

tuguês em casa. Apesar de não estar na escola, Deco já sabe ler tanto em 

português, como em sueco. 

Tabela 3. Entrevistas Deco 

Entrevista Data Idade Ocasião  

A2-B1-D1-K1 13.12.03 5;8,4 Preparando vernissage com o tema Sítio do 
Picapau Amarelo 

D2-T2 06.03.04 5;11,28 Entrevista em casa 
A4-B3-D3-K2-M5 29.05.04 6;1,20 Exposição da Embaixada do Brasil em Esto-

colmo 

As entrevistas selecionadas para representar a linguagem de Deco são todas 

feitas em grupo, em ocasiões nas quais podíamos esperar que as crianças 

falassem português entre si (ele participou de seis (6) entrevistas). Por ser 

filho da entrevistadora, pensamos que pudesse falar português com sua mãe 

e, com isso, influenciar a interação em português dentro do grupo de infor-

mantes. A influencia foi oposta, Deco não fala português nem com sua mãe, 

apesar de estar no seu ambiente familiar. Ele se envolve nas atividades pro-

postas e a interação com as outras crianças segue o modelo implícito: falam 

sueco entre si. 

Uma questão interessante de observar neste caso, é se os traços que serão 

analisados neste trabalho se desenvolvem na linguagem de Deco durante o 

período das gravações apesar de não ir ao Brasil.  

                                                      
54 A avó das crianças fala sueco, pois viveu cinco anos na Suécia. O interessante é que, apesar 
de ser bilíngue, para as crianças ela sempre representou o Brasil. O fato de ser bilíngue facili-
tou a interação com os netos, proporcionando o mesmo tipo de interação a que estão acostu-
mados em seu ambiente familiar, mas ela sempre falou português com eles. 
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2.3.5 Kin (8;3,4 – 8;8,20) 

Kin é filho único de Vera (2.2.1). Antes de ir para a creche (com 1;6), a fa-

mília passa dois meses no Brasil. O seu português é muito bom quando pe-

queno e separa as duas línguas desde o início. 

Kin participa apenas de duas entrevistas em grupo, com 8;3 e 8;8. Um 

pouco antes do início das gravações seus pais haviam se separado. Kin, que 

falava muito bem português, parou praticamente de usar a LFr com a Int, 

mas segundo sua mãe, continuou a falar português em ambiente doméstico. 

Ele passou também a evitar situações nas quais se sentisse forçado a falar 

português, apesar de mostrar grande curiosidade em relação à identidade 

brasileira de sua mãe e à cultura brasileira em geral, assistindo e lendo o 

Sítio do Picapau Amarelo, participando das aulas de artes para crianças de 

língua portuguesa e escrevendo bilhetinhos em português que pendurava 

pela casa inteira. Nesta época, Kin já estava participando das aulas semanais 

de PLM, mas se recusava a falar. Mesmo nas duas entrevistas feitas com a 

Int, ele se limitou a usar enunciados de uma ou duas palavras nas suas res-

postas, falando algumas frases mais longas quando se interessava pelo assun-

to, o que mostra que seu conhecimento da LFr é maior que a linguagem a 

que está disposto a produzir55. 

Para a análise da produção linguística da LFr de Kin usaremos as duas en-

trevistas abaixo. 

Tabela 4. Entrevistas Kin 

Entrevista Data Idade  Ocasião  

A2-B1-D1-

K1 
 

13.12.03 

 

8;3,4 
 

Preparando vernissage com o tema Sítio do Picapau 
Amarelo 

A4-B3-D3-

K2 

29.05.04 8;8,20 Exposição na Embaixada Brasileira em Estocolmo 

2.3.6 Maria (6;1,16 – 6;11,11) 

Maria é a primeira filha de Coca e irmã mais velha de Carl. Como filha mais 

velha, desde o início separa as duas línguas e fala ambas com desenvoltura. 

Segue também o mesmo modelo de desenvolvimento descrito em Anna, Bia, 

Deco e Kin, no qual tem um input constante de português, ao passar os dias 

com sua mãe, e ao entrar na creche, com 1;2 o sueco passa a ser predominan-

                                                      
55 Este traço da produção de Kin mostra uma tendência que relacionamos aos casos 

de bilíngues “non-speaker” (Krashen, 1985:52). Estes sujeitos são, na realidade, 

falantes de uma L1 desenvolvida em ambiente doméstico, vivendo em outro país e 

usando a língua majoritária para se comunicar com pais, irmãos e amigos (Krashen 

1985:53). Esta reação de Kin pode ter sido desencadeada pela separação de seus 

pais, mostrando que a LFr, nessas ocasiões, apresenta características L2, sendo sen-

sível a um filtro afetivo (Krashen, 1985:3), que influencia o desenvolvimento da 

LFr.  
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te em seu convívio social. A família de Maria tem o costume de passar um 

mês no Brasil todos os anos. Sua avó materna vinha visitá-los uma vez por 

ano, durante o período das gravações e, às vezes, apareciam outros parentes 

e amigos brasileiros de passagem. 

Como é de se esperar de uma criança com uma língua minoritária e outra 

majoritária, o português de Maria não acompanha o desenvolvimento lexical 

do sueco. Todas as novidades vividas por ela, na época das gravações com 

6;1,16 a 6;11,11, são introduzidas em sueco. Maria fala muito rapidamente e 

mistura as duas línguas56 durante toda a sua primeira entrevista individual, 

mas tem a capacidade de falar apenas português quando a Int lhe pede que 

assim o faça. Assim como Deco, Maria aprende a ler em português e em 

sueco antes de começar a escola. 

Maria participa de sete (7) gravações, mas o foco da análise de seu desen-

volvimento linguístico, da LFr, será colocado nas seguintes entrevistas: 

Tabela 5. Entrevistas Maria 

Entrevista Data Idade Ocasião  

M2 28.03.04 6;1,16 Uma semana antes de ir ao Brasil - Entrevista proposta 

M4 15.05.04 6;3,3 Dez dias depois e ter voltado do Brasil – Entrevista 
proposta 

M6 25.08.04 6;6,13 Três meses e dez dias depois de ter voltado do Brasil 

2.3.7 Oscar (3;5,12 – 3;6,18) 

Oscar é filho de Cris e irmão mais novo de Anna. A primeira entrevista feita 

com Oscar foi de cunho identificador (A1-O1), sendo a intenção da Int, em 

primeiro lugar, conferir se o informante apresentava algum interesse em 

participar das entrevistas. Apesar de falar apenas sueco, interage naturalmen-

te com sua mãe e com a Int, fator decisivo para a sua escolha. 

Nas entrevistas que seguem Oscar não apresenta interesse em falar portu-

guês. Percebemos que entende tudo que é dito, mas só fala português quando 

a Int lhe pede que o faça. As frases em português se restringem a enunciados 

de uma ou duas palavras, todas usadas para designar corretamente o objetivo 

de Oscar. Várias vezes, durante a entrevista A3-O2, Oscar pede auxílio à 

Anna, que se encontra no mesmo ambiente, pois ele se recusa a participar 

das gravações sem a presença da irmã. Cochicha “Anna”, apontando para a 

irmã pedindo que fale em seu lugar.  

Na entrevista feita um mês após a sua volta do Brasil (A5-O3), o quadro é 

semelhante57. Oscar continua respondendo palavras isoladas em português. 

                                                      
56 A definição de troca de código será desenvolvida em 2.4.4. 
57 Segundo Cris, quando estavam no Brasil, Oscar demorou a entender que as pessoas a sua 
volta não entendiam quando ele falava em sueco. Um rapaz, que havia estudado na Suécia, 
ouviu as crianças falando sueco na rua e foi cumprimentá-las.  
O rapaz perguntou a Oscar:  Pratar du svenska?  (> trad: Você fala sueco?)  
Ao que Oscar respondeu:  Nej, portugisiska      (> trad: Não, português) 
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Depois de três meses fizemos uma nova tentativa, desta vez sem a Anna, 

para ver se Oscar se soltava estando sozinho com a Int. Dessa vez ele se 

recusou terminantemente a falar. Nessa ocasião, a Int fez uma tentativa de 

colocar o microfone na mesa da cozinha e deixar Oscar interagindo com sua 

mãe, sem que soubesse que a conversa estava sendo gravada. Durante os 

quinze minutos em que estiveram a sós, Oscar falou um pouco com sua mãe 

e tivemos assim a possibilidade de registrar alguns enunciados em seu portu-

guês cotidiano. 

Para a análise selecionamos duas das seis (6) entrevistas das quais Oscar 

participou: 

 

Tabela 6. Entrevistas Oscar 

Entrevista  Data Idade Ocasião 

A3-O2 04.01.31 3;5,12 Dois dias antes de ir ao Brasil – Entrevista proposta 

A5-O3 04.03.06 3;6,18 Uma semana depois de voltar do Brasil – Entrevista 
proposta 

2.3.8 Titti (3;11,0) 

Titti é irmã mais nova de Deco e, no período das entrevistas, passa de filha 

mais nova a filha do meio
58

. O resultado das entrevistas de Titti (cinco (5) no 

total) é muito semelhante aos de Kin e Oscar. A única diferença é que ela 

fala muito e parece estar satisfeita com a conversa. Mas, mesmo querendo 

conversar e entretida com o assunto Titti só fala português quando lhe é pe-

dido, restringindo-se a enunciados de uma ou duas palavras em português, 

não sendo encontradas frases mistas.  

Tabela 7. Entrevista Titti 

Entrevista Data Idade Ocasião  

D2-T2 04.03.06 3;11,0 Entrevista em casa 

2.3.9 Motivação final para a seleção dos informantes 

Como pudemos observar acima, o resultado do registro da linguagem dos 

informantes 2L1 apresenta grande variação. As crianças não apresentam 

dificuldade em entender o português falado nas entrevistas, compreendendo 

as perguntas e as instruções dadas pela Int, mas nem todos estão dispostos a 

falar português.  

Carl e Oscar parecem estar passando por um período de silêncio (Kra-

shen, 1985:9) em relação à LFr. Este termo é comumente usado ao se referir 

a crianças que estão adquirindo/aprendendo uma L2. Algumas crianças, ao 

                                                      
58 Deco e Titti ganham uma irmãzinha em março de 2005. 
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entrarem em contato com uma nova língua, passam por um período de silên-

cio, no qual se pressupõe que elas estejam construindo o seu conhecimento 

desta nova língua a partir do que compreendem dentro do que ouvem, sendo 

as primeiras palavras que dizem nesta L2 o resultado do input compreensível 

recebido (Krashen, 1985:9). No caso dos meninos Carl e Oscar (2L1) o con-

tato com o PBL1 corriqueiro em seu ambiente natural, pode vir a exigir deles 

um período de assimilação das diferenças que encontram no PB falado no 

Brasil, referente ao PB por eles conhecido em ambiente doméstico, que apre-

sentam dinâmicas diversas. Essas duas variantes podem gerar insegurança e 

inibir a criança.    

No caso do pequeno Carl não registramos nenhuma palavra em português 

produzida por ele durante as gravações. O informante Kin restringe-se ao 

uso de frases curtas e de enunciados de uma ou duas palavras, enquanto Os-

car e Titti usam apenas enunciados de uma ou duas palavras; nenhum dos 

três (Kin, Oscar ou Titti) fala português espontaneamente, mas trocam de 

língua quando a Int os induze a fazê-lo. Por isso, as entrevistas destas crian-

ças serão usadas caso encontremos exemplos relevantes para a análise, pois 

o registro de sua linguagem é muito restrito. O que pode vir a ser interessan-

te para nós no registro destas entrevistas (para estudos futuros) é o registro 

da sua produção do sueco, que mostra acompanhar o desenvolvimento nor-

mal da LFoL159. 

Restam-nos, assim, as entrevistas de quatro dos informantes 2L1: Anna, 

Bia, Deco e Maria. Anna, Deco e Maria são filhos mais velhos e falam por-

tuguês com desenvoltura, não apresentando nenhum tipo de aversão ao uso 

da LFr. Bia é filha única e fala português fluentemente, não apresentando 

desvios aparentes na sua produção da LFr. Os quatro informantes separam as 

duas línguas desde o início e presumimos que tenham sido expostos a um 

input muito próximo ao considerado ideal: uma pessoa – uma língua. Isso 

apesar da dificuldade encontrada pelas mães em manterem sua comunicação 

apenas em português com as crianças (discutido anteriormente). Deste grupo 

selecionamos duas informantes focais, Anna e Maria, e três entrevistas prin-

cipais de cada uma delas (apresentadas em 2.2.1 e 2.2.6), formando estas o 

núcleo de nossa análise. 

No capítulo teórico (capítulo 3) desenvolveremos como pretendemos nos 

aproximar do material selecionado. 

 

 

                                                      
59 Não fizemos aqui nenhum teste específico para avaliar o nível do sueco das crianças, mas 
temos os depoimentos dos pais, que por sua vez têm contato com os pedagogos que cuidam de 
seus filhos e, também, os observam em contexto familiar LFo com parentes e amigos suecos. 
Temos também, pessoalmente, conhecimento avançado da língua sueca e vimos observando 
(off record) o desempenho destas crianças em contexto sueco (e bilíngue) desde o nascimento. 
Além disso, todas as crianças que vivem na Suécia são chamadas para controles regulares no 
Posto de Saúde Infantil (Barnavårdcentralen) onde seu desenvolvimento motor e comunicati-
voé observado desde o nascimento, até começarem a escola.   
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2.4 O material 

Apresentaremos, nesta seção, o material que será a base da nossa análise, 

passando primeiramente pelas entrevistas 2L1. A seguir apresentaremos os 

critérios do sistema de transcrição usado neste trabalho, depois os informan-

tes L1 e as entrevistas feitas com eles. Analisaremos as enunciações regis-

tradas em nosso material gravado, que incluem os fenômenos que propomos 

analisar: a marcação morfossintática da primeira pessoa do singular, as res-

postas curtas verbais e a concordância nominal. Optamos por analisar todos 

os enunciados relevantes e não apenas frases ou sentenças sintaticamente 

completas, pois como estamos lidando com a fala, uma resposta ou um co-

mentário podem, muitas vezes, restringir-se a apenas uma palavra. Como 

Berman (1993:254-255) define:    

  
“in contrast to syntactic units such as clauses or sentences, utterances are not 
“structure-dependent”: they do not make reference to grammatical relations 
[...] nor are they constructed out of structural units such as NP or VP. Early 
utterances are single lexical items or strings of words”. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas pela própria autora deste traba-

lho, sendo a única interlocutora (Int) adulta em diálogo com os informantes, 

tanto 2L1 como L1. A Int e as crianças 2L1 já se conhecem e as crianças 

sabem que a Int é bilíngue. As entrevistas foram gravadas em mini-disc e 

filmadas com câmera digital. Para a transcrição usamos o programa Transa-

na e as normas de transcrição encontram-se a seguir.   

Apresentaremos, na seqüência, o sistema de transcrição usado por nós, o 

formato das entrevistas que compõem nosso corpus e suas características. 

2.4.1 As normas de transcrição 

Baseamos nosso sistema de transcrição no sistema proposto por Marcuschi 

(1999). Nossas transcrições seguem assim a norma ortográfica da escrita 

padrão do português brasileiro, considerando a produção real dos informan-

tes, o que pode resultar em: 

 
 - eliminação de morfemas finais 
 - reduções: né, pra, num, prum, tava (entre outros).  

As letras maiúsculas não são usadas de forma normativa, ou seja, em início 

de frase e após o ponto. No texto transcrito iniciamos todas as frases com 

letra minúscula. A letra maiúscula é usada apenas em posição inicial para 

nomes próprios e para marcar ênfase. A marcação de entonação será feita 

apenas em casos que se mostrem relevantes como, por exemplo, ao anali-

sarmos as respostas curtas (capítulo 5). 
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Adotamos também algumas convenções usadas por Granfeldt & Schlyter 

(2001), que nos parecem dar mais fluência à leitura do texto transcrito. A-

presentamos abaixo, os símbolos usados e suas funções: 

 
[[ fala simultânea 

 [ sobreposição de vozes 
 , pausa curta, respiração60 
 (+) ou (2.5) silêncio 

(xx)  dúvidas, marcando um x para cada sílaba, quando 
possível, se não apenas um x para registrar que há 
dúvida61  

/ truncamentos 
MAIÚSCULA ênfase ou acento forte 
: alongamento de vogal 
((comentário)) comentário da autora, com letra minúscula 
-la–la  silabação 
? pergunta 
! exclamação 
>> continuação de turno interrompido 

Caso um exemplo tenha sido citado de outro trabalho, manteremos as nor-

mas de transcrição usadas no trabalho de origem.  

2.4.2 As entrevistas 2L1 

Para analisarmos a aquisição dos fenômenos gramaticais selecionados para 

este trabalho, selecionamos dez (10) das 20 entrevistas que compõem o nos-

so corpus 2L1. As entrevistas descartadas são as que não seguem o formato 

aqui proposto, mas usamos, mesmo assim, alguns exemplos nelas encontra-

dos quando relevante. Selecionamos assim entrevistas representativas para 

quatro dos informantes: Anna, Bia, Deco e Maria. Destas entrevistas partici-

pam também Kin, Oscar e Titti.   

Encontramos na tabela abaixo as entrevistas que serão usadas para a aná-

lise da linguagem de cada informante. Apesar de termos três boas entrevistas 

com Anna e Maria, na qual encontramos o material necessário para a análise, 

parece-nos interessante observar as entrevistas em grupo também, mesmo 

tendo nas entrevistas individuais melhor material. Os nomes das entrevistas 

são marcados com as iniciais dos participantes e o número da entrevista da 

qual estão participando, em ordem cronológica, por exemplo: A3-O2 é a 

terceira entrevista da qual Anna participa e a segunda de Oscar. 

  

                                                      
60 Convenção usada por Granfeldt & Schlyter (2001). 
61 Convenção usada por Granfeldt & Schlyter (2001). 
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Tabela 8.  Lista das entrevistas com informantes 2L1 usadas para a análise. 

Nome Entrevista Idade Data Duração 

Anna A2-B1-D1-K1 7;8,13 03.12.13 16:07 min 
Anna A3-O2 7;10,16 04.01.31 35:21 min 
Anna A4-B3-D3-K2-M5 7;11,17 04.05.29 16:15 min 
Anna A5-O3 7;11,21 04.03.06 34:44 min 
Anna A6 8;2,20 04.06.04 17:19 min 
Bia A2-B1-D1-K1 7;2,13 03.12.13 16:07 min 
Bia B2 7;3,25 04.01.25 30:31 min 

Bia A4-B3-D3-K2-M5 7;8,0 04.05.29 16:15 min 
Deco A2-B1-D1-K1 5;8,4 03.12.13 16:07 min 
Deco D2-T2 5;11,28 04.03.06 10:30 min 
Deco  A4-B3-D3-K2-M5 6;1,20 04.05.29 16:15 min 

Kin A2-B1-D1-K1 8;3,4 03.12.13 16:07 min 
Kin A4-B3-D3-K2-M5 8;8,20 04.05.29 16:15 min 

Maria M2 6;1,16 04.03.28 19:01 min 

Maria M4 6;3,5 04.05.17 30:44 min 

Maria M6 6;6,13 04.08.25 16:22 min 

Oscar A3-O2 3;5,12 04.01.31 35:21 min 

Oscar A5-O3 3;6,18 04.03.06 34:44 min 

Titti D2-T2 4;11,0 04.03.06 10:30 min 

O objetivo das entrevistas usadas nesta parte da análise era registrar a lin-

guagem usada pelos informantes 2L1 antes de sua ida ao Brasil e logo após a 

sua volta. A coleta de dados foi adaptada a partir dos trabalhos de Schlyter e 

Meisel com o projeto DUFDE62 (1990); e também inspirada na tese de dou-

torado de Yukawa (1997a). 

As entrevistas feitas com Anna, Maria e Bia têm o mesmo formato. As 

meninas são entrevistadas pela Int, iniciando as sessões com uma curta apre-

sentação de si mesmas; conversando a seguir sobre assuntos cotidianos co-

mo, por exemplo, escola, família e brincadeiras; seguem descrevendo as 

ilustrações do livro sobre brincadeiras ao ar livre63, e por fim, é feita uma 

revisão de vocabulário como, por exemplo, a denominação de móveis, brin-

quedos, cores, partes do corpo e utensílios domésticos. Procuramos conhe-

cimentos ligados ao dia-a-dia e ao lar da criança, pois o fato de o input ma-

ternal restringir-se ao uso familiar torna o ambiente doméstico muito impor-

tante para essas crianças, pois é nele que vivenciam um contexto no qual o 

português pode predominar naturalmente, é nele que a mãe das crianças tem 

possibilidade de fornecer uma impressão linguística, situação esta destacada 

por Schlyter (1987) em contexto familiar 2L1.  

                                                      
62 > trad: Deutsch und Französisch – Doppelter Erstspracherwerb/ Alemão e Francês – Aqui-
sição Simultânea de Língua Materna 
63 Utelekar, Heuninck (1989). 
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Faremos a seguir uma apresentação do material seguindo os informantes 

em ordem alfabética. O foco da análise do desenvolvimento individual da 

linguagem da informante Anna está baseado nas entrevistas:  

 
- A3-O2: três dias antes de ir ao Brasil;  

 - A5-O3: três dias depois de voltar a Estocolmo; 
 - A6: três meses depois de voltar a Estocolmo.  

Oscar, irmão mais novo de Anna, participa das duas primeiras entrevistas. 

Para conseguir um tempo individual com cada informante, a Int dirigiu-se 

separadamente a cada um dos informantes, estando o outro presente, mas 

procurando manter-se calado (da forma mais natural possível). Oscar recusa-

ra participar das entrevistas se não junto com a irmã. Esta solução mostrou-

se propícia para o desempenho de Anna, que se sentiu segura no seu papel de 

irmã mais velha, auxiliando o irmãozinho e participando ativamente da con-

versa. Quanto a Oscar, foi esta a única forma de conseguir entrevistá-lo. O 

tempo de conversa individual com Anna na entrevista A3-O2 é de aproxi-

madamente 21 minutos e mais 11 minutos de conversa conjunta. Na entre-

vista A5-O3 o tempo individual com Anna é de aproximadamente 25 minu-

tos (o tempo total da entrevista é de aproximadamente 40 minutos). A entre-

vista A6 trata apenas de assuntos cotidianos, na qual a conversa passa por 

atividades escolares, aula de educação física, diferentes maneiras de brincar 

de pega-pega, estadia no Brasil e a vernissage da exposição do curso de artes 

plásticas com Vera, na Embaixada do Brasil em Estocolmo. 

A situação de Bia difere-se da de Anna e Maria. Bia vai com sua mãe ao 

Brasil de seis em seis meses, ou seja, passa dois meses por ano em um ambi-

ente onde o português é a língua predominante, convivendo quase que exclu-

sivamente com falantes PBL1. Com Bia64, temos uma entrevista individual e 

duas em grupo: 

 
- A2-B1-D1-K1: dois dias antes de ir ao Brasil – Preparando exposição de 
Natal sobre o Sítio do Picapau Amarelo; 
- B2: uma semana depois de voltar a Estocolmo;  
- A4-B3-D3-K2-M5: quatro meses depois da volta – vernissage na Em- 
baixada do Brasil em Estocolmo. 

As duas gravações em grupo65 mostram o desempenho das crianças perante 

outras crianças na mesma situação, crianças que, coincidentemente, têm 

mães brasileiras e pais suecos, com um dia-a-dia bilíngue e com dois mun-

dos, duas culturas muito presentes em seu cotidiano sueco. Estes encontros 

são encarados de forma muito particular por cada criança, alguns responden-

                                                      
64 Por falha do material técnico perdemos a primeira entrevista individual feita com Bia, antes 
de ir passar férias no Brasil. 
65 Aulas de artes plásticas com Vera, apresentadas em 2.2.4.1. 
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do apenas sim ou não às perguntas em português dirigidas a eles, por adultos 

que não os próprios pais, enquanto outros são extremamente participativos. 

Não temos nenhuma entrevista individual feita com Deco, mas sua parti-

cipação nas entrevistas em grupo é muito ativa e resulta em uma quantidade 

suficiente de enunciações: 

  
- A2-B1-D1-K1: preparando exposição de Natal sobre o Sítio do Pi-
capau Amarelo  
- D2-T2: entrevista feita em casa com sua irmã mais nova, Titti; 
- A4-B3-D4-K2-M5: vernissage na Embaixada do Brasil em Esto-
colmo. 

É interessante comparar o desempenho de Deco com o de Maria, por serem 

da mesma idade e apresentarem fluência semelhante em sua produção do PB 

na primeira entrevista. É também interessante observar o desenvolvimento 

dele mesmo sem ter estado no Brasil durante o período em que foram feitas 

as gravações. Haverá um desenvolvimento em sua produção, relativo aos 

traços analisados, mesmo sem ter sido exposto a uma quantidade concentra-

da e monolíngüe de input PBL1? 

Com a informante Maria temos três entrevistas individuais: 

 
 - M2: uma semana antes de ir ao Brasil; 
 - M4: duas semanas depois de voltar a Estocolmo; 
 - M6: três meses depois de voltar a Estocolmo. 

As entrevistas M2 e M4 seguem o mesmo formato descrito acima, praticado 

nas duas primeiras entrevistas selecionadas para a análise da linguagem de 

Anna e na B2 com Bia. A terceira entrevista, M6, assim como a entrevista 

A6 com Anna, é mais espontânea. Aqui conversamos sobre o zoológico que 

Maria estava montando com cubos de plástico, os animais, as férias de ve-

rão, a sua primeira semana na escola e o mal-estar que passara no dia da 

entrevista pela manhã. 

O objetivo das entrevistas era, primeiramente, registrar a fala informal das 

crianças, pois pensamos que as crianças, por conhecerem a Int, ficariam mais 

à vontade durante as gravações. Os informantes tiveram dificuldade de falar 

espontaneamente, transformando assim o registro de uma conversa informal, 

no registro de uma entrevista informal. O nosso intuito era, de início, ter 

registrado sua linguagem off form, para que o registro de sua produção do 

PB fosse o mais representativo possível, pois como Krashen pondera, a 

consciência de sua performance pode apresentar-se como um filtro bloquea-

dor na produção do falante que se encontra pouco a vontade (Krashen, 

1985:46).  O silêncio de Kin e Oscar pode ter sido uma reação à situação das 

gravações. Bia, Deco, Maria e Titti não se deixam influenciar, mas Anna 

parece preocupada com a sua performance. 



 49 

2.4.2.1 Os informantes focais 

O foco de estudo deste trabalho foi colocado no desenvolvimento linguístico 

de duas informantes: Anna (7;7,3 a 8;2,20) e Maria (6;1,16 a 6;6,13). Ambas 

têm mãe brasileira, pai sueco e um irmãozinho 3,5 anos mais novo. Os pais 

têm curso universitário completo, falam sueco entre si, mas decidiram desde 

o início que a mãe falaria português com as crianças. Os pais continuam 

falando sueco entre si depois do nascimento dos filhos, mas as mães, nestas 

duas famílias, são muito persistentes quanto ao uso do português com as 

crianças.  

A mãe é para seus filhos uma pessoa bilíngue, que entende e fala sueco 

muito bem. A interação familiar é dominada pela troca de código, pois o uso 

da língua sueca pela mãe faz parte do ambiente linguístico familiar. A dife-

rença no desenvolvimento linguístico das duas L1s (LFo ou LFr), não impli-

ca necessariamente em que haja uma diferença qualitativa na aquisição 2L1 

dos informantes (Meisel, 2001:29)66. 

Em primeiro lugar, temos duas informantes que compõem o núcleo deste 

trabalho para a análise do desenvolvimento linguístico de crianças 2L1 por-

tuguês-sueco: Anna e Maria. Optamos pela escolha destas duas informantes, 

pois temos no registro da sua linguagem entrevistas que mostram o desen-

volvimento de seu português, no caso de Anna durante o período de um ano 

e meio (1;6) e no de Maria por dez (10) meses. Ambas participam ativamen-

te das entrevistas e temos três entrevistas com as mesmas características, o 

que possibilita a comparação deste material. As entrevistas A3-O2, A5-O3, 

M2 e M4 seguem o modelo proposto pela autora na seção 2.4.1. Tendo as 

entrevistas A3-O2 e M2 sido gravadas antes das informantes passarem um 

mês no Brasil, e as entrevistas A5-O3 e M4 uma semana depois da sua volta. 

Tivemos aqui a possibilidade de registrar sua linguagem com os traços de 

seu português LFr cotidiano antes de serem submetidas a um input massivo 

de português no Brasil e, em seguida, o registro do ativamento ocorrido em 

sua LFr durante este período em contato com falantes nativos de português. 

2.4.3 Os informantes e as entrevistas L1 

Quanto às entrevistas feitas no Brasil com os informantes L1, usaremos todo 

o material registrado com as quatro crianças. As famílias destas crianças são 

selecionadas segundo os seguintes critérios: ambos os pais são brasileiros e 

falam apenas português em contexto familiar; ambos têm formação acadê-

mica, vivem na região Sudeste brasileiro, falando assim a mesma variante 

usada pelas mães dos informantes 2L1. Este corpus é composto de três en-

trevistas, duas com a participação individual dos informantes Iana (7;8) e 

                                                      
66 Hipótese do Desenvolvimento Autônomo (Autonomous Development Hypothesis): “a aqui-
sição de cada uma das duas línguas por indivíduos bilíngues segue a mesma lógica de desen-
volvimento que guia a aquisição das respectivas línguas por crianças monolíngües” (Meisel, 
2001:16 – tradução nossa). 
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Joca (6;11), sendo a terceira conjunta, contando com a participação de Rosa 

(6;10) e Zé (6;9). Três das crianças estão no primeiro ano do ensino básico, 

mas ainda estão aprendendo o alfabeto e escrevem apenas algumas palavras. 

Nenhuma delas se dedica à leitura de livros ou à escrita. O quarto informan-

te, Zé, está no jardim de infância. 

Tabela 9 Lista das entrevistas com informantes L1 usadas na análise. 

Nome        Entrevista    Idade Data Duração 

Iana          I1 - individual 7;8 09.08.08 23,04 min 

Joca J1 - individual 6;11 09.08.08 23,48,50 min 
Rosa R1-Z1 - conjunta 6;10 09.08.10 36,57 min 
Zé R1-Z1 - conjunta 6;9 09.08.10 36,57 min 

O material escolhido para esta parte da análise é composto de conversas 

dirigidas e gravadas pela própria autora (Int) deste trabalho, as quais têm por 

objetivo registrar uma conversa informal. Durante a interação com os infor-

mantes 2L1, estes mostram necessitar uma atuação mais determinada por 

parte da Int que, por sua vez, passa a guiar as crianças no desenvolvimento 

destes diálogos. Para que as entrevistas que compõem nosso corpus tenham 

o mesmo caráter, o mesmo método aplicado nas entrevistas 2L1 é também 

usado nas entrevistas feitas com os informantes L1. Durante uma gravação o 

diálogo pode passar de entrevista a um bate-papo informal e divertido, de-

pendendo do estado de espírito do informante e de seu interesse pelo assunto 

tratado no momento. O livro Brincadeiras ao ar livre (Heunick, 1989) foi 

usado também no registro da fala dos informantes L1. Fazer a conversa fluir 

e prender o interesse da criança mostrou-se ser um dos grandes desafios na 

coleta de dados para este trabalho. 

A linguagem usada por estas crianças é a linguagem adquirida em ambi-

ente doméstico, com seus pais e irmãos ou com os amiguinhos na escola. 

Podemos considerar a linguagem destes informantes um produto da lingua-

gem adquirida sem a influência da normatização da linguagem da criança 

(apesar de já estarem na escola67) fator importante para que seja relevante a 

comparação da linguagem destes com a de nossos informantes 2L1.  

2.4.4 Troca de código 

A troca de código (code-switching) é a capacidade que o falante de duas (ou 

mais) línguas tem de introduzir palavras e expressões da uma língua quando 

interagindo em outra (Schlyter, 1987:30). Esta troca (switch) quase voluntá-

                                                      
67 Estas crianças estão no primeiro ano do ensino básico em uma escola Waldorf. A pedagogia 
Waldorf diferencia-se muito da pedagogia aplicada nas escolas tradicionais brasileiras, nas 
quais grande parte das crianças da classe média estudam. As escolas tradicionais brasileiras 
introduzem normas e regras gramaticais desde o início, avaliando o conhecimento dos alunos 
através de provas, muitas vezes já na pré-escola. A escola Waldorf não tem pressa em alfabe-
tizar a criança nem mesmo em normatizar a sua linguagem. 
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ria, no caso de bilíngues cuja LFr é nitidamente mais fraca, pode ser uma 

estratégia usada para compensar a falta de conhecimento estrutural ou lexical 

desta língua (Montrul, 2008:105), mas da qual a criança tem consciência e 

usa para facilitar a sua interação, sabendo voltar à LFr se chamada a sua 

atenção. O contexto no qual a criança se encontra não deve ser negligenciado 

em relação à troca de código (Lanza, 1997:49), pois como já discutimos na 

seção 2.1, a produção linguística da criança 2L1 é fortemente dependente 

deste (Yukawa, 1997a). 

Essa “mistura de línguas” pode se apresentar como a introdução de pala-

vras ou de seqüências da LFo na LFr (Huss, 1991:25), como no exemplo que 

apresentaremos a seguir (2:1), onde a discussão ilustra uma conversa espon-

tânea entre mãe (Int) e filho (Deco, 5;11,28):  
 
(2:1)  Troca de código em ambiente familiar 
1.  D: n: se não [eu xx 
2.  Int:               [nã-nã-não isso daí Deco isso não é brinquedo tá isso é 
4.       do meu trabalho, agora fala o que que você vai querê fazê com essa 
5.       caixa?  
6.  D: eu quero ouví 
7.  Int: mas agora não Deco, 
8.  D: m: que que a gente gravô agora? 
9.  Int: a gente gravô você falando 
10.  D: mas: eu quero ouví, om de funkade              > trad: se funcionou  
11.  Int: você qué escutá, vê se funcionô?  
12.  D: é:  
13.  Int: fala mais um pouquinho que a hora que dé dez minutos eu vô 
14.     desligá aqui tá bom?  

A troca de código (doravante TC) não será analisada neste trabalho, mas 

vemos como interessante termos uma imagem de como a criança 2L1 se 

expressa, de como usa (ou se apóia) a LFo em contexto LFr. A observação 

do exemplo acima dá-nos uma imagem do que acreditamos poder ser o tipo 

de interação que se dá na relação cotidiana de nossos informantes 2L1 com 

suas mães, usando o português como língua principal de sua interação, mas 

introduzindo palavras em sueco (TC) para que o diálogo não perca o fluxo.  

A TC na falta do vocabulário específico acontece naturalmente para a cri-

ança quando ela se encontra em contexto bilíngue. Nossos informantes têm a 

consciência de que a entrevistadora/interlocutora (Int) é bilíngue, o que pode 

ter proporcionado uma abertura para a TC durante as entrevistas. Observa-

mos também em 2.2.1.1 que as mães dos informantes mantém sua compe-

tência gramatical em PB, enquanto o léxico de sua linguagem espontânea 

cotidiana sofre certa regressão em contexto bilíngue (Lund, 2003). Por isso, 

vemos o ambiente bilíngue no qual as crianças crescem como propício para a 

TC. Registramos haver uma garantia quanto ao input das categorias funcio-

nais do PB, apesar de a interação familiar estar sujeita à inserção de palavras 

em sueco.  
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Esta interação mista no cotidiano bilíngue de nossos informantes mostra-

se nitidamente em algumas das entrevistas registradas em nosso corpus, 

usadas para a análise do desenvolvimento linguístico de Maria (em M2) e na 

terceira entrevista de Anna (A6), nas quais usam o português como língua 

principal de sua interação, mas introduzem palavras em sueco para dar flu-

ência ao diálogo. Apesar de a porcentagem de introdução de palavras suecas 

não ser alta68, é nítido que lhes falta fluência lexical em relação a termos 

específicos de seu dia-a-dia em Estocolmo. Anna procura evitar ao máximo 

a TC, usando apenas o sueco quando lhe falta o vocabulário em português. 

Maria, por sua vez, mistura sueco com português sem remorso na entrevista 

M2 (35%), enquanto que nas entrevistas M4 (1,8%) e M6 (3,4%) limita-se 

ao uso do sueco para casos de necessidade. 

Uma hipótese referente à função da TC na aquisição da LFr, The Ivy Hy-

pothesis (Bernardini & Schlyter, 2004), mostra que a LFr se apóia na LFo, 

como uma hera (ivy), subindo pela estrutura da LFo (os galhos da árvore da 

GG) para se desenvolver. Nos casos estudados por Bernardini & Schlyter as 

crianças 2L1 apresentam em sua aquisição precoce a substituição sucessiva 

do emprego das categorias funcionais da LFo pela LFr. Encontramos em 

nosso material exemplos semelhantes aos analisados por Bernardini & Sc-

hlyter (2004), onde Maria (6;6,13), no exemplo (2:2), emprega tanto a IP 

como o D da DP que completa a frase em sueco, enquanto a PP final está em 

português:  

 
  (2:2) TC na entrevista M6 

M: det är en  dos professores 

Nos gráficos que seguem apresentamos o resultado quantitativo do emprego 

de enunciados em português (LFr no Gráfico 1), de sueco (LFo, no Gráfico 

2) e de frases mistas (TC, no Gráfico 3)69. Neles constam a porcentagem de 

emprego de cada um dos registros nas três entrevistas selecionadas para a 

análise. No eixo horizontal encontramos: 1ª entrevista que representa as 

entrevistas A3-O2, A2-B1-D1-K1 (para Bia e Deco) e M2; 2ª entrevista 

representa A5-O3, B2, D2-T2 e M4; e 3ª entrevista representa A6, A4-B3-

D3-K2-M5 (para Bia e Deco) e M6. No eixo vertical encontramos o nível 

percentual de emprego do registro especificado para cada gráfico. 

Após os gráficos 1 a 3, seguiremos com a apresentação dos critérios para 

a contagem do MLU e uma comparação da quantidade de uso de português, 

sueco e TC pelas crianças 2L1. 

                                                      
68 Ver Tabela 24 para dados quantitativos. 
69 Para completar os dados encontrados nos gráficos ver Tabela 10, em 2.4.5, na próxima 
subseção.   



 53 

  

0 

5 

10 

15 

20 

1a entrevista 2a entrevista 3a entrevista 

Anna 

Bia 

Deco 

Maria 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1a entrevista 2a entrevista 3a entrevista 

Anna 

Bia 

Deco 

Maria 

0 

10 

20 

30 

40 

1a entrevista 2a entrevista 3a entrevista 

Anna 

Bia 

Deco 

Maria 

Gráfico 1: o emprego do português(LFr) pelos informantes 

Gráfico 2: o emprego do sueco (LFo) pelos informantes. 

Gráfico 3: o emprego de TC pelos informantes. 
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2.4.5 MLU 

A contagem do MLU (Mean Length of Utterance) é usada para medir o de-

senvolvimento sintático na aquisição precoce da linguagem. Vemos neste 

trabalho a contagem do MLU como um complemento à análise das ocorrên-

cias desviantes encontradas na fala dos informantes 2L1. Contaremos as 

palavras dos enunciados produzidos por nossos informantes para revelar se 

há algum desenvolvimento da complexidade da produção do PBLFr no tem-

po que passa entre as entrevistas, durante o período das gravações. Contamos 

também o MLU do sueco como termo de comparação, pois assim poderemos 

revelar se a troca de código é feita apenas quando falta à criança alguma 

palavra em português, sendo puramente lexical, ou se usam a LFo por não 

terem competência para expressar frases sintaticamente complexas em por-

tuguês.  

Nossos informantes já têm a gramática da sua LFo desenvolvida (apresen-

tado em 2.3.9) e sabemos que falam português em ambiente familiar diaria-

mente (em 2.3). Pelo fato de, com certeza, já terem adquirido uma das suas 

gramáticas, ao invés de contarmos morfemas nos restringiremos à contagem 

de palavras. Não serão contadas frases ou palavras repetidas num mesmo 

enunciado, como no exemplo de Maria a seguir:  

 
 (2:3) Contagem de MLU 

      M: eu vi eu vi eu vi °eu vi° eu nem í na cinema no Brasil 

No enunciado acima, todas as ocorrências de eu vi contam como apenas duas 

palavras e eu nem í na cinema no Brasil como sete palavras. As repetições 

não são contadas. Caso seja registrada a repetição de algo falado pela Int ou 

por outro participante das entrevistas em grupo, essa repetição não é incluída 

na contagem. A partir da soma total é tirada uma média, sendo esta o resul-

tado do MLU de cada entrevista, para cada criança, apresentados na Tabela 

10.  

A contagem do MLU é interessante para a observação do processo aquisi-

tivo até o nível 4.0, equivalente ao V Estágio de Brown70 (1973:55). A partir 

deste nível, contamos que a criança já tenha então adquirido a complexidade 

sintática da língua analisada, resultando em orações completas. Na Tabela 10 

encontramos o resultado da contagem de MLU, apresentando seus compo-

nentes da esquerda para a direita encontramos: os nomes dos informantes e a 

sua idade; o nome das entrevistas; o resultado da contagem do MLU para o 

português (PB), o sueco (S) e para frases mistas (TC); a quantidade de enun-

ciados e a porcentagem que ocupam em cada entrevista em PB, S e TC; e 

por fim é apresentada a quantidade total de enunciados.   

  

                                                      
70 Os estágios que seguem representam de forma simplificada as fases do desenvolvimento da 
construção de sentenças: Stage I – MLU 1.75; Stage II – MLU 2.25; Stage III – MLU 2.75; 
Stage IV – MLU 3.50; Stage V – MLU 4.0 (Brown, 1973). 
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Tabela 10. Resultado da contagem de MLU 

Infor-
mante 

Nome da 
entrevis-
ta 

MLU Enunciados Enuncia-
dos: total 

PB S TC PB S TC 

Anna 
7;10,16 

A3-O2 
 

2,33 
 

2,66 
 

7 
 

147 
(97,3%) 

3  
(2%) 

1  
(0,7%) 

151 
 

Anna 
7;11,21 

A5-O3 
 

2,72 
 

1 
 

3 
 

253 
(98,8%) 

2  
(0,8%) 

1  
(0,4%) 

256 
 

Anna 
8;2,20 

A6 
 

3,26 
 

- 
 

4,70 
 

153 
(82%) 

-   
 

27 
(18%) 

180 
 

Bia 
7;2,13 

A2-B1-
D1-K1 

4,15 
 

1 
 

- 
 

51   
(98%) 

1   
(2%) 

-  
 

52 
 

Bia 
7;3,25 

B2 
 

4,36 
 

- 
 

2,5 
 

225 
(99,2%) 

-  
 

2  
(0,8%) 

227 
 

Bia 
7;8,0 

A4-B3-D3-

K2-M5 

3,74 
 

- 
 

- 
 

29  
(100%) 

- 
 

- 
 

29 
 

Deco 
5;8,4 

A2-B1-
D1-K1 

3,32 
 

5 
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A contagem de MLU em estudos de aquisição bilíngue é usada como uma 

forma de comparar se, por exemplo, a gramática das línguas adquiridas pela 

criança são adquiridas de forma equilibrada (Meisel, 1994, 2001; Schlyter, 

1993, 1994; Bernardini, 2003), ou se o desenvolvimento de uma das línguas 

regride quando a criança é exposta a algum tipo de mudança em seu ambien-

te como, por exemplo, mudança de país (Yukawa, 1997a).  

Nos gráficos apresentados a seguir foram colocados os dados percentuais 

encontrados na Tabela 10 (na coluna Enunciados) para ilustrar a diferença 

do emprego de enunciados em PB, S e TC em três etapas do registro de nos-

so corpus. Os gráficos seguem, primeiramente, o desenvolvimento das in-

formantes focais (Anna e Maria) nas três entrevistas selecionadas para o 
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desenvolvimento deste estudo: no Gráfico 4 as entrevistas em foco são A3-

O2 e M2; no Gráfico 5 as entrevistas  A5-O3 e M4; e no Gráfico 6 as entre-

vistas A6 e M6. Nas entrevistas em grupo é colocado o nome da criança em 

foco por extenso, como no Gráfico 4, onde o segundo posto é ocupado por 

Bia, na entrevista A2-B1-D1-K1 e o terceiro por Deco, na mesma entrevista.  

Encontramos na contagem do MLU uma ferramenta para a observação do 

desenvolvimento da complexidade do PBLFr e nos Gráficos 4, 5 e 6 que 

ilustram a porcentagem de uso de enunciados em PB, S e TC, temos os da-

dos aos quais nos referiremos no decorrer de nossa análise e aos quais retor-

naremos. Finalizamos este capítulo com estes dados para seguir com as con-

siderações teóricas.
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Gráfico 4: comparação de uso de português, sueco e TC na 1ª seção. Porcentagem de 
enunciados. 

Gráfico 5: comparação de uso de português, sueco e TC na  2ª seção. Porcentagem 
de enunciados. 

Gráfico 6: comparação de uso de português, sueco e TC na 3ª seção. Porcentagem de 
enunciados. 
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3 Considerações teóricas 

Nos capítulos anteriores foram feitas as apresentações de nossos informantes 

2L1 e de sua situação linguística e familiar. Nossos informantes têm contato 

com a língua portuguesa in utero e, suas mães, mantém em sua comunicação 

diária com as crianças a pretensão de falarem apenas sua língua materna com 

os filhos, em nossos casos o PB da norma culta urbana do sudeste brasileiro. 

Temos assim oito crianças, com as mesmas condições iniciais para o desen-

volvimento de suas duas L1s, mas que, no momento da coleta de dados para 

este trabalho, apresentam produções bastante diversificadas. Este fator fez 

com que fosse feita uma seleção dos informantes destacando duas informan-

tes focais: Anna e Maria. 

Partindo da situação linguística do ambiente em que os informantes 2L1 

crescem pressupomos (em 2.1) que nos fenômenos gramaticais que analisa-

remos neste trabalho, o processo aquisicional deva ser semelhante ao proces-

so da aquisição L1, ou seja, mais lento, mas não desviante. Pressupomos, 

também, que no caso da criança 2L1 não seja necessário que ela possua um 

talento específico para o aprendizado de línguas para adquirir a LFr pelos 

mesmos meios biológicos que os empenhados para adquirir a LFo. 

Foi também colocado, anteriormente, que o objetivo desta pesquisa não é 

estabelecer até que ponto o português de nossos informantes é equivalente ao 

de falantes nativos do PB, mas sim observar se o processo aquisicional da 

LFr apresenta traços similares ao de crianças PBL1, se para adquirirem as 

categorias funcionais desta basta uma “exposição natural à língua através de 

uso e interação” (automatic language acquisition, em Hyltenstam & Abra-

hamsson, 2003b:319-320), se basta, assim como Lightfoot (1989) sugere 

para a aquisição de uma L1, que frases simples e robustas constem do input 

encontrado no ambiente em que a criança cresce.  

Chomsky (1982) coloca que a descoberta de traços em comum no desen-

volvimento aquisitivo de muitas línguas naturais, e até mesmo de princípios 

estruturais das mesmas, surgem na fala da criança em fase precoce da aquisi-

ção de sua L1. Ele sugere, a partir desta observação, uma universalidade na 

aquisição de primeira língua e, também, a existência de uma GU inata. Ob-

servação semelhante é feita por Berman (1993) que a coloca da seguinte 

forma:  

 
“All agree, […] that the principles and mechanisms governing language ac-
quisition are universal, shared across children and across languages” 
(1993:246).  
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Segundo Berman (1993), independente da teoria adotada pelo pesquisador, 

de ter uma visão cognitivista, gerativista ou interacionista, a universalidade 

na aquisição da linguagem pela criança é clara. Não só a universalidade, 

como também a interdisciplinaridade dos estudos da aquisição da linguagem 

é um fato. Del Ré (2006:9) coloca este mesmo fator da seguinte forma:  

 
“o crescente interesse [pelos estudos da aquisição da linguagem] deve-se à 
convergência de fatores que envolvem: resultados de pesquisas auxiliando 
nas mais diversas problemáticas (o caráter inato da linguagem, a relação a-
quisição/aprendizagem, o desenvolvimento cognitivo etc.) e uma necessidade 
de interdisciplinaridade, de troca entre a Linguística, a Psicologia, as Neuro-
ciências, as ciências da Educação [...]”  

Com a Gramática Gerativa Transformacional (GGT), a linguística passa a 

focar a estrutura da linguagem, passando a ser explicativa. A universalidade 

observada no desenvolvimento da linguagem leva Lightfoot (1982, 1989) a 

comparar a aquisição dos parâmetros gramaticais em línguas naturais perten-

centes a diversas famílias, mostrando que o desenvolvimento destes parâme-

tros é similar nas línguas por ele observadas71. A GGT na linguística explica-

tiva foca a estrutura da linguagem. As crianças 2L1, em nosso caso, desen-

volvem sua língua minoritária usando-a quase que exclusivamente em ambi-

ente familiar bilíngue, sendo o português falado por sua mãe a língua-alvo 

delas. Só podemos assim esperar destes pequenos indivíduos, que desenvol-

vam características da LFr que constem do input fornecido na comunicação 

com suas mães (a norma culta urbana do sudeste brasileiro), sendo a produ-

ção linguística do adulto (língua-E)72 a língua que esperamos poder observar 

na linguagem de nossos informantes, pois, como é colocado por Kato 

(2002:311):   

 
“O conhecimento sintático de um falante adulto não é mais visto como um 
conjunto de regras de boa-formação, mas como sendo constituído de Princí-
pios invariantes e propriedades paramétricas, estas com seus valores defini-
dos a partir da língua que lhe serviu de ‘input’ no período de aquisição”.  

Ou seja, seguindo a tradição gerativista, é no input acessível à criança que se 

encontram os parâmetros para a fixação das categorias funcionais (a morfos-

sintaxe) de sua(s) língua(s).  

Uma questão que se revela é saber como verificar se o que produzem du-

rante as gravações realmente é o conhecimento que têm da sua LFr? Ao par-

tir da situação familiar e linguística de nossos informantes, parece-nos im-

                                                      
71 Muitos dos exemplos analisados por Lightfoot foram criticados por outros pesquisadores 
(Baker, 1989), ou mesmo a teoria em si (Buckingham, 1989); enquanto outros (Cinque, 1989; 
Clark, 1989) os vêm como relevantes. O interessante no estudo de Lightfoot é o fato de apre-
sentar a universalidade no desenvolvimento de parâmetros linguísticos em línguas pertencen-
tes a diferentes famílias, indo além das comparações entre línguas românicas e germânicas.  
72 Chomsky (1986). 
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possível nos aproximar de nosso material com um enfoque teórico apenas 

biológico, ou então, apenas social. Não vemos como separar estes dois fato-

res aquisitivos na aquisição da linguagem em geral, mas principalmente no 

caso de crianças que adquirem duas línguas simultaneamente em um ambi-

ente claramente dominado por uma das línguas, já relatamos (nos capítulos 1 

e 2) que apesar das condições biológicas serem “L1”, as condições sociais 

apresentam características diversificadas. Um enfoque categórico não tem 

como dar conta de todas as facetas da aquisição bilíngue da linguagem; as-

sim sendo, partiremos dos fenômenos aquisicionais desviantes detectados em 

nosso corpus para desenvolver o enfoque teórico deste trabalho. 

Pressupomos que a exposição natural à LFr seja suficiente para a sua a-

quisição, pois a criança 2L1 tem acesso à GU, o que proporciona a ela a 

aquisição das propriedades paramétricas desta língua através do input encon-

trado em seu ambiente familiar, definindo os valores morfossintáticos desta 

língua a partir de frases simples e robustas. 

Para nos aproximar de nosso material de forma relevante, desenvolvere-

mos neste capítulo a nossa proposta teórica, passando primeiramente por 

uma definição da terminologia, começando pela Aquisição da linguagem e a 

Gramática Gerativa (em 3.1), A Hipótese do Período Crítico (3.2), o Trig-

ger (3.3), seguido pelo Input (3.4); e, por fim, uma revisão das diferenças 

entre as formas de aquisição de uma língua (L1, L2 ou LFr) fazendo um 

levantamento destas para definir as características da aquisição do PB por 

nossos informantes. Segue, abaixo, a seção sobre A aquisição da linguagem 

e a Gramática Gerativa.    

 

 

3.1 A aquisição da linguagem e a Gramática Gerativa 

Em 1965, Chomsky apresenta uma versão mais elaborada de sua teoria gera-

tivista lançada anteriormente em sua tese de doutorado, em 1957 (Chomsky, 

[1957]1973), apresentando uma discussão mais detalhada de seus compo-

nentes. É então especificado o mecanismo inato de aquisição da linguagem 

no ser humano, usado pela criança, denominado Language Acquisition Devi-

ce73 (LAD) (1965:32). Outros fatores que vêm a ser esclarecidos são os uni-

versais linguísticos da Gramática Gerativa (GG), que podem pertencer à 

sintaxe, à semântica ou à fonologia. Ao definir estes universais linguísticos, 

Chomsky menciona Jakobson (1971)74 e a sua versão dos componentes fono-

                                                      
73 Dispositivo de Aquisição da Linguagem. 
74 Jakobson (1971) percebe uma semelhança entre os traços apresentados no desenvolvimento 
da linguagem da criança em diferentes línguas do mundo, diferenciando-se estes da lingua-
gem falada pelo adulto, evidenciando uma hierarquia de traços, onde o superordenado tem a 
tendência de ser adquirido antes dos traços mais específicos, ou subordenados. Jakobsson já 
vê esta característica do desenvolvimento como “interno e inerente”, considerando os desvios 
que ocasionam as mudanças no processo de desenvolvimento da linguagem como “interna-
mente predeterminados” (Silva, 2009:36-37). Desenvolvendo esta hipótese, Jakobson propõe 
as leis de solidariedade, que atestam a concordância cronológica da aquisição de consoantes e 



 61 

lógicos universais, que apresentam as mesmas características acústico-

fonológicas independente da língua adquirida pela criança (Chomsky, 

1965:28). Chomsky pretende com essa teoria linguística retratar e tratar da 

criatividade do falante, da sua capacidade de emitir e compreender frases 

inéditas, ponderando a criatividade do falante nativo e a condição inata da 

gramática no ser humano. Há em seu trabalho uma preocupação constante 

com o desenvolvimento da gramática na mente do sujeito. 

Esta primeira apresentação da Gramática Transformacional (GGT) já pas-

sou por várias fases e vem sendo atualizada pelo próprio Chomsky, pois, a 

certeza que ele expressa ao apresentar a GGT provoca fortes reações em 

outros pesquisadores da área. Principalmente Piaget reage contra, direcio-

nando uma crítica aberta à teoria de Chomsky e seus adeptos em um debate 

sobre linguagem e aprendizado realizado em 197575.  

Chomsky faz então uma releitura do LAD que vem a ser apresentada, em 

sua nova versão, como a Gramática Universal (GU). Essa releitura foi feita 

devido a novas descobertas na área e também levando em consideração os 

questionamentos e as críticas mencionados acima. Uma das teorias desen-

volvidas, a partir desta releitura, é a Teoria de Princípios e Parâmetros (do-

ravante P&P - Chomsky, 1982). Estes princípios (propriedades inatas e uni-

versais) e parâmetros (manifestação de um princípio em uma língua especí-

fica) são propostos por Chomsky como leis constantes em todas as línguas, 

sendo estas leis adquiridas pelas crianças, falantes de diferentes línguas ma-

ternas, na mesma ordem, contendo assim cada princípio uma variedade de 

parâmetros que define as diferenças encontradas entre as gramáticas das 

diferentes línguas (Silva, 2009:55-57). O resultado final desta teoria é a fixa-

ção dos parâmetros pela criança, chegando a uma gramática nuclear, uma 

gramática idealizada, construída por princípios universais e seus parâmetros 

específicos, determinando assim as propriedades de sua língua materna, em 

contato com a comunidade linguística em que vive (Chomsky, 1982:7).  

Segundo Chomsky, a teoria da GU nos fornece um número restrito de 

princípios fundamentais e parâmetros que serão fornecidos pela experiência 

adquirida pela criança na comunidade linguística em que cresce, encontran-

do nesta comunidade a informação para tomar decisões quanto à fixação dos 

paramentos da sua L1 (1982:3-4). 

Mais uma atualização da GG é apresentada em The Minimalist Program 

(Chomsky, 1995), onde ao invés de Deep Structure e Surface Structure são 

lançados os termos Phonological Form e Logical Form, ambos referentes ao 

que é produzido pelo falante. No programa minimalista temos, de um lado, 

                                                                                                                             
vogais e, também, as leis de solidariedade que sincronizam a dinâmica da hierarquia de traços 
existente em “todas as línguas”, considerando a aquisição da fonologia pela criança como 
“sistemática e universal”, aprendendo primeiro sons comuns em todas as línguas, para depois 
desenvolver os sons específicos (distintivos) da sua língua materna (Jakobson, 1971:320; 
Silva, 2009:37). 
75 Os artigos debatidos neste encontro foram publicados no livro Language and Learning 
(Piattelli-Palmarini, 1980).  
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as categorias funcionais com seus traços morfológicos, do outro lado, itens 

lexicais constituídos de radical e morfema flexional, prevendo que o léxico 

seja inserido na sintaxe, palavra por palavra, sendo os componentes de cada 

uma delas verificados durante a sua derivação.  

A teoria de Lightfoot, dentro deste trabalho, restringe-se ao emprego da 

P&P, por isso restringiremos a nossa análise à aquisição das propriedades 

paramétricas da LFr na produção de nossos informantes 2L1. 

3.1.1 A Teoria dos Princípios e Parâmetros e a aquisição da 

linguagem 

A partir do desenvolvimento da P&P, a aquisição da linguagem vem sendo 

estudada por linguistas adeptos da tradição gerativista há várias décadas, 

tendo a proposta do inatismo de Chomsky transformado este campo de pes-

quisa por constituir a aquisição da linguagem o núcleo dos estudos chomski-

anos. “A natureza da criança chomskiana é biológica” (Silva, 2009:58): a 

aquisição da linguagem é um processo inato, dado pela natureza, onde o 

amadurecimento da criança proporciona o estabelecimento das regras e pa-

râmetros da GU, sendo a L1 da criança o objeto a que tem acesso em seu 

ambiente e que lhe é garantida pela presença da GU.  

A P&P foi rapidamente adotada por pesquisadores da área de aquisição da 

linguagem, não apenas da L1, como também pesquisadores do bilinguismo 

simultâneo (Meisel, Schlyter, entre muitos outros), pois vêem aqui uma o-

portunidade para testar esta teoria linguística (Carroll, 1989:400). Meisel vê 

na P&P a possibilidade de distinguir entre traços gramaticais que pertencem 

à GU e outros que constituem traços gramaticais específicos de uma língua, 

dedicando-se em seu estudo sobre aquisição bilíngue, especialmente aos 

princípios parametrizados, parâmetros que por sua vez estão diretamente 

ligados ao desenvolvimento das categorias funcionais da linguagem (Meisel, 

1994:89-90).  

A visão gerativista apresenta um risco, descrito por Silva da seguinte 

forma: “ao prever um sujeito falante homogêneo que adquire a língua de 

forma igualitária, exclui o sujeito como ser único e singular, capaz de adqui-

rir a língua também em sua singularidade” (2009:59). Chomsky (1982:4) é 

explícito quanto ao fato de se interessar pela gramática interna do falante 

nativo, não pela língua76, dizendo desde o início: 

 
“The problem for the linguist, as well as for the child learning the language, 
is to determine from the data of performance the underlying system or rules 
that have been mastered by the speaker-hearer and that he puts to use in actu-
al performance. Hence, in the technical sense, linguistic theory is mentalistic, 
since it is concerned with discovering a mental reality underling actual be-
havior.” (Chomsky, 1965:4) 

                                                      
76 “Note that the central concept throughout is ‘grammar’, not ‘language’ ” (Chomsky, 
1982:4). 
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Chomsky define o termo mentalistic como o fato de a linguística teórica usar 

a produção de um sujeito, ou seja, a linguagem usada pelo sujeito como 

dado para definir a competência deste falante, sendo a competência (o co-

nhecimento inerente) o objeto de sua análise (Chomsky, 1965:193).  

A teoria da GU apresenta também uma diferença entre a gramática nucle-

ar (core grammar) e a gramática periférica (Chomsky, 1982). Além dos pa-

ramentos fixados através dos princípios universais determinados pela GU, as 

crianças têm também de fixar os parâmetros pertencentes à gramática perifé-

rica. Nesta discussão é incluído o conceito de marcação, que demarca a “pe-

riferia” da gramática nuclear. No caso do PB temos na marcação morfológi-

ca da primeira pessoa do singular (1ps)77 a forma marcada da flexão verbal, 

por ser a única sempre flexionada. Holmberg, Nayudu & Sheehan (2009) 

explicam a marcação da 1ps no PB da seguinte forma: 

 
“If we ignore the 1SG (amo), subject-verb agreement distinguishes only be-
tween singular (ama) and plural (amam). Thus the uø-feature system of T 
may be characterized as a two-feature system: [u1, uNr] : [sic] Only amo is a 
realization of [+1], all the other forms are realizations of [-1], distinguished 
by number.” (Holmberg et al 2009:77)   

Como veremos mais adiante, a segunda pessoa do singular direta tu, no PB, 

é substituída por você e a primeira pessoa do plural nós e substituída por a 

gente, sendo que ambas as formas pedem o emprego do verbo na terceira 

pessoa do singular: você ama, a gente ama. Restando assim, apenas uma 

forma [+1] no paradigma flexional da norma comum78 do PB, como Holm-

berg et al (2009) descrevem acima. Levamos também em consideração o 

fator comentado por Meisel, 1994:99, onde diz que “a concordância [Agr] 

deve ser entendida, primeiramente, em termos de concordância de pessoa.”  

Os parâmetros que pertencem à gramática nuclear são os não-marcados, 

sendo os parâmetros marcados os que pertencem à gramática periférica, à 

extensão do núcleo. Pode haver três tipos de evidências usadas para fixar o 

parâmetro da gramática nuclear79:  

 
1. evidência positiva – a aceitação do parâmetro;  
2. evidência negativa direta – a correção de outros falantes da mes-

ma língua;  
3. evidência negativa indireta – a própria criança percebe quando 

certa estrutura não alcança o efeito desejado, procurando uma al-
ternativa para a fixação do parâmetro, não precisando ser corrigi-
da (Chomsky, 1982:9)80.  

                                                      
77 A aquisição da marcação morfológica da 1ps será analisada no capítulo 4. 
78 Definições do paradigma flexional do PB encontra-se em 4.2.1. 
79 Evidências para essa afirmação encontramos, entre outros, em Del Ré (2006), Huss (1991), 
Håkansson (1998), Pinker (1984), Söderbergh (1979/2005). 
80 “There is good reason to believe that direct negative evidence is not necessary for language 
acquisition, but indirect negative evidence may be relevant” (Chomsky, 1982:9). Para esta 
afirmação Chomsky apóia-se nos trabalhos de Rizzi (1982) para a evidência negativa direta; e 
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A alternativa (3) é a alternativa para a qual encontramos indicações de con-

tribuição para o desenvolvimento da LFr de nossos informantes, como discu-

tiremos mais detalhadamente em nossa análise, pois é ao passarem um mês 

expostos a um input monolíngüe da LFr, que desenvolvem os fenômenos 

gramaticais que analisaremos neste trabalho. É no ambiente PBL1 que têm 

acesso às formas marcadas, talvez difíceis de serem ativadas em seu ambien-

te 2L1, pois podem não suprir nenhuma função relevante no ambiente do-

méstico no qual a criança 2L1 desenvolve sua LFr, o que não significa, ne-

cessariamente, que o fenômeno não tenha sido acionado (triggered). 

Chomsky não encontra indícios de que a alternativa (2) seja relevante para a 

aquisição de língua materna (1982:9), opinião confirmada por pesquisadores 

da área de aquisição da linguagem, que mostram ser esta alternativa rara-

mente usada pelos pais. Huss (1991:121) não encontra em nenhuma das fa-

mílias por ela analisadas, pais que intercedam usando a evidência negativa 

direta, que por sua vez é por ela considerada uma intervenção muito rígida, 

raramente usada pelos pais de crianças pequenas no processo de aquisição 

L1. Mesmo quando a criança é corrigida, mostra-se que ela não altera o erro 

comentado pelo adulto (Pinker, 1984:28-29).  

Não defendemos que a construção da gramática pela criança se restrinja a 

um processo inato e interno, mas nem mesmo Chomsky assim o disse. A 

interação, ou melhor, o uso da língua para a comunicação, ou seja, a experi-

ência adquirida pela criança na comunidade linguística em que cresce, é 

extremamente necessária para o desenvolvimento de uma L1. Chomsky pro-

cura mostrar a estrutura interna da gramática adquirida pelo falante nativo. A 

fixação dos parâmetros em diferentes línguas seria uma forma de observar os 

valores universais da GU (Meisel, 1994). É este o fator ligado à teoria da GG 

que nos interessa para este trabalho, pois assim como Meisel, procuramos 

detectar indícios do processo aquisitivo da criança 2L1, se o desenvolvimen-

to da LFr segue os mesmos passos no processo aquisicional que os registra-

dos no desenvolvimento linguístico de crianças PBL1. Através da GG a a-

quisição das categorias funcionais se torna observável. 

 

 

3.2 Hipótese do Período Crítico 

Apresentar a Hipótese do Período Crítico (doravante HPC) em uma seção 

separada é essencial para a nossa análise. Uma observação mais próxima das 

pesquisas referentes ao período crítico (PC), nessa seção, dá-nos a possibili-

dade de entendermos se podemos realmente considerar a LFr de nossos in-

formantes como uma L1, ou se temos motivos para questionar esta definição. 

Segundo pesquisas referentes ao PC, a criança é sensível a estímulos en-

contrados no ambiente em que vive. Se este estímulo for escasso ou defecti-

                                                                                                                             
nos trabalhos de Lasnik (1981) e Wexler & Culicover (1980) para o caso da evidência negati-
va indireta. Dados que constam de Chomsky (1982:9). 
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vo, a capacidade biológica inerente à criança não será desenvolvida adequa-

damente81. Capacidades neurofisiológicas no ser humano foram detectadas e 

estudadas mostrarando-se serem fixadas quando a criança ainda é bem pe-

quena, não havendo como acessá-las depois de certa idade (Penfields & Ro-

berts, 1959; Werker & Tess, 1983, 1984), capacidades estas que perdem sua 

plasticidade com o passar dos anos, que quando danificadas mostram-se 

irreparáveis, dependendo da idade do sujeito (Lenneberg, 1967; Obler & 

Gjerlow, 2002). O fechamento do PC significa a perda do acesso à GU 

(Birdsong, 1999). 

A HPC é atualizada referente à aquisição da linguagem, grifando princi-

palmente os efeitos da idade, acentuando assim a perspectiva biológica. Os 

efeitos aquisicionais apresentados para motivar esta perspectiva são, por 

exemplo, a perda neurofuncional da plasticidade do cérebro e a limitação da 

percepção fonológica. Desde a formulação desta hipótese por Lenneberg 

(1967), muitos estudos vêem sido feitos para observar traços de maturação 

na aquisição ou no aprendizado de línguas.  

Lenneberg (1967) fala de um PC para a “aquisição automática por mera 

exposição” a uma língua (1967:176), colocando que, a partir da puberdade 

(12 anos), o indivíduo passa a precisar de instrução formal para aprender 

uma nova língua. Apesar de a aquisição da linguagem não ser um processo 

motor (1967:127), pois há indicação de um esquema de amadurecimento 

específico para a maturação linguística, é possível identificar se a criança 

apresentará dificuldade no desenvolvimento da linguagem, caso a fala não 

apareça logo em seguida ao início do desenvolvimento motor (1967:131). O 

amadurecimento cognitivo completa os requisitos para a aquisição da lin-

guagem. Segundo Lenneberg, esta capacidade inata de adquirir uma língua 

tem seu fim na puberdade, determinada pela “termination of a state of orga-

nizational plasticity linked with lateralisation of funktion” (1967:176), sendo 

a linguagem, baseando-nos na definição acima, considerada uma capacidade 

inata na criança. Lenneberg distingue assim a capacidade linguística da cri-

ança referente à sua L1, com a capacidade de um adulto aprender uma L2, 

dizendo ser a capaciadade da aquisição de uma L1 diretamente baseada no 

cérebro, enquanto que o aprendizado de uma L2 estaria baseado na mente do 

indivíduo (Birdsong, 1999:3). 

Atualmente, não é possível mencionar a HPC sem se referir ao estudo de 

Abrahamsson & Hyltenstam (2009 – apresentado mais detalhadamente em 

3.2.2), que dá uma nova dimensão a esta hipótese, pois apresenta delimita-

ções nítidas para aquisição de uma L2, mostrando que mesmo quando a cri-

ança adquire uma nova língua antes dos 12 anos de idade, apesar de sua pro-

dução ser nativelike (como a de um falante nativo) o conhecimento e a per-

cepção da língua não alcança o nível do conhecimento registrado pelos fa-

                                                      
81 Como os casos extremos de “Genie”, “Chelsea” e “Isabelle” estudados por Gleitman & 
Newport (1995) (em Hyltenstam & Abrahamsson 2003a:543; Obler & Gjrlow, 2002:70f). 
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lantes nativos de sueco nos testes empregados para a avaliação destes fatores 

em seu estudo.  

Faremos, a seguir, uma revisão do PC primeiramente em relação à per-

cepção (3.2.1) e em seguida à aquisição da morfossintaxe (3.2.2). 

3.2.1 A percepção e o período crítico  

Em estudos ligados à percepção de sons, observa-se que a criança nasce com 

a sua percepção para a linguagem totalmente sem limitações. Os limites são 

colocados conforme a criança adquire a sua L1, delimitando a fonologia de 

acordo com os fonemas da sua língua materna. Uma criança com poucos 

meses de idade é capaz de discriminar a maioria dos sons humanos (Werker 

& Tees, 1983, 1984)82. O desenvolvimento da base perceptiva da linguagem 

da criança, desde o balbucio até que tenha a sua L1 formada, leva aproxima-

damente quatro anos. A partir desta idade, a criança que aprende uma nova 

língua, aprende uma L2 consecutiva precoce83 (Montrul, 2008).  

Aparentemente, a experiência da criança com a sua L1 faz com que ela vá 

perdendo, gradualmente, a habilidade de discriminar diferenças categoriais 

de sons em outras línguas, sendo que assim que encontra uma estabilidade 

no seu desenvolvimento perceptivo, fica difícil de reorganiza as representa-

ções de sequencias fonológicas da sua L1 (Birdsong, 1999:7). Werker & 

Tees estudaram a percepção fonológica da criança e registraram que ela a-

presenta sinais de limitações já bem cedo, restringindo-se rapidamente aos 

sons da sua L1. Eles fizeram um estudo comparativo, entre crianças de vá-

rias idades e adultos de língua inglesa quanto a sua percepção de diferenças 

fonéticas significativas em híndi, para verificar a sensibilidade perceptiva 

dos sujeitos em idades diferentes84. O resultado mostra que, aos quatro anos 

de idade85, o sujeito já não percebe mais diferenças fonológicas que não se 

encontram em sua L1, sendo a sua capacidade de percepção semelhante à de 

um adulto (Werker & Tees, 1983). Eles observam, também, diferenças signi-

ficativas de percepção entre crianças de seis a oito meses de idade para cri-

anças de dez a doze meses, tendo as crianças de doze meses já limitado bas-

tante a sua capacidade de distinção de sons desconhecidos na sua L1 (Wer-

                                                      
82 O resultado alcançado por estes pesquisadores confirma as leis de solidariedade de Jakob-
son, em nota de roda pé na seção 3.1. 
83 O Quadro 1 com a divisão etária de tipos de aquisição encontra-se na seção 2.1. 
84 Devemos observar que os sujeitos não tinham nenhum conhecimento de híndi e não recebe-
ram instruções quanto aos sons que iriam ouvir. Os pesquisadores haviam selecionado dois 
pares mínimos de sons não encontrados na pronúncia do inglês para este teste (Werker & 
Tees, 1983:280). Este estudo mostra, também, que alguns adultos ingleses que testaram a sua 
percepção e depois se submeteram a exercitar a percepção destes sons, conseguiram melhorá-
la com resultado significativo (Wreker & Tees, 1983:283). Resultado semelhante foi alcança-
do por Åkerberg (2002) quanto à percepção de sibilantes surdas e sonoras por falantes nativos 
de espanhol, estudantes de português (PB) na Universidade Nacional Autônoma do México. 
85 Segundo Montrul (2008:46), há pesquisas que apontam os dois anos como a idade limite 
para a aquisição de um quadro fonológico novo com características L1, suposição confirmada 
pelos estudos de Hyltenstam e Abrahamsson, (2003a, 2003b, 2009). 
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ker & Tees, 1984). Foi observado em crianças pequenas que sofreram de 

otite crônica durante seu primeiro ano de vida, que mostraram diferença 

significativa em testes feitos para checar sua memória verbal e a sua percep-

ção de distinções fonológicas (Hyltenstam & Abrahamsson, 2003b:320; 

Obler &Gjerlow, 2002:73). No trabalho de Hyltenstam & Abrahamsson 

(2003b:320) é registrado que com um ano de idade o PC para a fonologia e 

fonética no ser humano já passou, sugerindo que a restrição nestes dois ca-

nais de aquisição da linguagem, pode apresentar restrições na aquisição da 

morfossintaxe também.  

Hyltenstam & Abrahamsson (2003a), estudam falantes com produção a-

parentemente nativa (nativelike) de sueco L2. Nesse estudo, os falantes de 

sueco L2 percebidos como falantes nativos da língua são expostos a uma 

bateria de testes na qual o intuito é verificar até que ponto é possível obser-

var rastros não-nativos na competência linguística destes falantes, até que 

ponto é possível observar a diferença entre a exposição à aquisição natural 

de uma nova língua e ao aprendizado formal de uma L2. O resultado deste 

estudo também apóia os resultados registrados por Werker & Tees (1983, 

1984) e constatados por Birdsong (1999). 

Agora, esta delimitação de sons (ou de distinções fonológicas) representa 

não apenas as características típicas da L1, mas também a aceitação de certas 

variantes da L1, sendo algumas aceitas por falantes nativos, enquanto outras 

variedades serão consideradas incorretas. A criança aprende a distinguir 

quais os sons que são fonologicamente relevantes para a composição de sua 

L1, adquirindo assim a capacidade de distinguir entre variantes regionais e a 

pronúncia errônea (Fry, 1970:35). Outras qualidades acústicas adquiridas são 

a entonação e o ritmo da língua, sendo que, apesar de ambas apresentarem 

variações dependendo da intenção do falante, do momento em que é falado 

ou de características individuais, existe um modelo aceitável para estas vari-

antes nas relações destas dimensões dentro de cada língua (Fry, 1970:46).  

Outra questão observada por Fry é o fato de o ouvinte nativo conseguir 

decodificar o que o falante está querendo dizer, não precisando prestar aten-

ção a todos os fonemas da enunciação à qual está ouvindo e, também, conse-

guindo entender a mensagem apesar da aplicação de interferências sonoras 

no material apresentado em testes de percepção (Fry, 1970:46-48). Esse teste 

foi um dos testes aplicados por Abrahamsson & Hyltenstam (2009) para 

testar a competência de falantes near-native em seu estudo. Alguns dos in-

formantes apresentam competência nativelike no julgamento de gramaticali-

dade, mas, por exemplo, na imitação (repetição) de frases, nas quais foram 

introduzidos sons para dificultar a percepção do informante, não alcançam a 

percepção de um falante nativo, revelando diferença significante.    
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3.2.2 A aquisição da morfossintaxe e o período crítico 

Quanto à aquisição da morfossintaxe, muitos estudos mostram que a idade 

(age of onset- doravante AO) na qual o sujeito é exposto a uma nova língua é 

significativa. 

Em Hyltenstam e Abrahamsson (2003b) são analisados falantes de sueco 

L2 que apresentam em sua produção a competência de falantes L1 de sueco 

(nativelike) passando por suecos em sua comunicação verbal, em Estocolmo, 

em seu uso diário da L2. Hyltenstam e Abrahamsson mostram que, indepen-

dente da idade (AO) na qual os indivíduos estudados adquirem a sua L2, 

nenhum deles mostra competência nativa em todos os testes aos quais são 

submetidos.  Alguns apresentam competência nativa até em dois dos testes, 

mas nenhum dos falantes L2 alcança a média alcançada por falantes L1 nos 

três testes aplicados. A diferença do grupo é significante em relação ao gru-

po de nativos em todos os testes feitos, com a exceção de alguns indivíduos 

que mostram competência nativa em alguns dos testes. Hyltenstam e Abra-

hamsson concluem assim que apesar da produção destes indivíduos ser nati-

velike, a sua competência deve ser considerada near-native, pois, apesar de 

terem adquirido uma L2 bem cedo (informantes com AO entre 4 e 23 anos 

de idade), a AO na infância precoce não é uma garantia para que esta nova 

língua venha a conter todos os traços que a compõem, apresentando em seu 

todo diferença significante da forma L1. 

Nos estudos de Hyltenstam & Abrahamsson (2003a, 2003b, 2009) encon-

tra-se uma revisão ampla das condições para a aquisição da linguagem. A 

seguir, faremos uma apresentação do trigger como fenômeno aquisicional.  

 

 

3.3 O trigger como fenômeno aquisicional 

3.3.1 Lightfoot e o trigger 

Ao desenvolver a P&P, o próprio Chomsky (1982) já havia distinguido entre 

informação que deve ser aprendida (instruída) e informação que é adquirida 

(selecionada) pela criança ao desenvolver a sua L1. Do ponto de vista aqui-

sicional temos duas relações da experiência do trigger, especificadas a partir 

de uma possibilidade predeterminada:  

 
a. possibilidades para a escolha da opção correta; 
b. o processo mental que envolve a codificação da informação não apre-

sentada previamente. 

Como definir o trigger, esse “gatilho” que aciona a aquisição de uma cadeia 

infinitamente produtiva de fenômenos linguísticos, como fazê-lo? Segundo a 

visão de Krashen (1985) a aquisição funciona como um processo inconscien-

te encontrado em crianças ao adquirir uma língua (L1 ou L2), diferente do 
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processo de aprendizado que é um processo consciente e resulta em saber, 

ou seja, conhecer uma língua (1985:1). Carroll (2001) critica esta definição 

de Krashen, vendo sua definição como insustentável, pois ele não menciona 

em que poderia consistir a diferença destes dois processos, como: o input, o 

tipo de informação, a codificação de informação, evidência positiva ou nega-

tiva, entre outros fatores (Carroll, 2001:32). 

Lightfoot (1989) analisa detalhadamente a idéia da existência de um trig-

ger na predisposição da criança para a aquisição da linguagem. Em sua pes-

quisa, defende que a informação necessária para a aquisição da linguagem 

está à disposição da criança, no ambiente em que vive, mas que não precisa 

ser ressaltada por este ambiente para que seja adquirida. Por apresentar um 

enfoque de cunho gerativista, vê na predisposição inata da criança para a 

aquisição da linguagem, indicações de que basta “experimentar” o trigger 

para que seja acionado, ou seja, a experiência linguística individual de cada 

criança no ambiente em que vive basta para desenvolver a sua L1 (1989:321-

23). O interessante para Lightfoot é identificar como este trigger é acionado 

para que resulte na produção gramatical da criança. Como gerativista analisa 

esta experiência aquisicional apoiando-se em uma fórmula desenvolvida 

através de termos biológicos (1989:321): 

 
 “a. trigger (genotype → phenotype) 
   b. primary linguistic data (Universal Grammar → grammar)” 

Interpretamos esta fórmula da seguinte forma: o genótipo se encontra na GU 

e é acionado através da experiência linguística da criança com o seu ambien-

te e, ao ser acionado, passa a fazer parte do conhecimento gramatical do 

sujeito (fenótipo, os parâmetros). O fenótipo gramatical, assim como a sua 

característica biológica, representa o que podemos identificar na gramática 

do ser humano, aquilo que é visível e que está em interação com o ambiente 

linguístico, formando e adaptando a gramática. Este processo aquisicional 

através do trigger é, também, segundo Lightfoot (1989), um processo aquisi-

cional seletivo, onde o que ocorre é a ampliação de um componente já exis-

tente no sistema gramatical disponível à criança, a parametrização de um 

princípio, não a introdução de fenômenos externos (definidos com instruti-

vos, apoiando-se na definição de Chomsky, acima). A GU, que é constituída 

de princípios universais fica à espera de um estímulo linguístico de seu am-

biente (independente da língua nele falada) para selecionar os fenômenos 

adequados para a fixação dos parâmetros. Lightfoot diferencia assim, o pro-

cesso aquisitivo (seletivo), do processo de aprendizado (instrutivo) e lança a 

teoria seletiva da aquisição da linguagem.  

Já o trigger de Carroll (2001) está diretamente ligado à aquisição de dis-

tinções gramaticais, no qual um componente do input fornecido à criança 

estimula a decodificação de um processo para a aquisição de um fenômeno 

gramatical, ou seja: o trigger é o processamento do estímulo encontrado no 

ambiente linguístico para a fixação de parâmetros (2001:16). Segundo a 
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teoria P&P, os parâmetros têm de ser estabelecidos com a colocação dos 

triggers, isto significando, segundo Carroll, que grande parte do processo 

aquisicional se limita à decodificação destes triggers (2001:96). O dado será 

definido pela natureza do parâmetro, pois este deve incluir evidencias sobre 

a informação necessária para a sua fixação:  

 
“The logic of this point is quite simply that the parameters of core grammar 
are innate and therefore the triggering data could be, at least in principle, cra-
zy. All that is required of triggering data is that it be appropriate to the pa-
rameter and available.” (Carroll, 1989:407) 

Carroll (1989) amplia a esfera explicativa do uso do termo trigger, vendo-o 

como um fenômeno que pode ser acionado também no aprendizado de uma 

L2. Este trigger seria a explicação de como, de repente, um aprendiz que já 

tem uma base formada de uma L2, sem que haja mudanças visíveis na forma 

em como está aprendendo essa nova língua, passa a usar certa forma ade-

quadamente e que, ao mesmo tempo, a introdução desta forma em seu reper-

tório desencadeia a aquisição de outros traços da língua; ou então, o fato de 

um aprendiz passar a ter a capacidade de compreender certos traços morfos-

sintáticos para os quais o seu desenvolvimento não havia atingido a maturi-

dade até então (Carroll, 1989:410f).  

Segundo os pesquisadores mencionados acima (Chomsky, Lightfoot, Car-

roll), o trigger necessário para o desenvolvimento da gramática da L1 encon-

tra-se no ambiente da criança, o que nos leva a considerar que o mesmo a-

contece no ambiente LFr de nossos informantes, no qual os indícios morfos-

sintáticos fornecidos pelo input da linguagem falada no ambiente em que 

crescem, deveriam ser suficientes para a aquisição da gramática, pois como 

Meisel (1994:90) coloca: “parameterized principles of UG, for the children 

need to find out how the values of the parameters are set in the language(s) 

they are acquiring”. A definição dos parâmetros tem de ser compreendida 

pela criança, independente da quantidade de línguas que está adquirindo: 

 
“If children set their parameters on the basis of simple, unembedded data, this 
must follow from the learning strategies available to them: children may 
“learn” only from simple structures. In that case, one must leave open the 
possibility that the definition of “simple structures” may eventually be stated 
in quite different terms […]. I have invoked the notion of an unembedded 
binding Domain as the basis for parameter setting, because it seems to pro-
vide the most accurate characterization for the instances discussed.” (Light-
foot, 1991:40-41)  

Lightfoot diz aqui que a criança adquire a linguagem através de estruturas 

simples, encontradas no domínio de vinculação que se apresenta na superfí-

cie da linguagem, para a fixação dos parâmetros de sua L1, sendo que as 

dicas para a aquisição destes traços têm de ser claras no input, mas não ne-

cessariamente frequentes: 
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“An important idea behind the cue-based approach to acquisition and change 
is that a cue must be expressed robustly in the input, and if the frequency falls 
below a critical level, the structure is not cued and is lost for the I-
language/grammar of the new generation. But recent research on language 
acquisition and child-directed speech suggests that children are very sensitive 
to input and that even low-frequency structures may be acquired in a target-
consistent way from early on.” (Lightfoot & Westergaard, 2007:407)  

Frases simples e robustas, mas não necessariamente frequentes, acionam a 

fixação dos parâmetros na linguagem das crianças, quando as dicas necessá-

rias para o desenvolvimento da morfossintaxe se fazem presente no input. 

Agora, se o desenvolvimento da LFr de nossos informantes 2L1 não seguir 

processo similar ao da aquisição L1, poderíamos, segundo Hyltenstam & 

Abrahamsson (2003a) concluir que o trigger apropriado para o desenvolvi-

mento do fenômeno em questão não tenha sido apresentado à criança na hora 

certa para o desenvolvimento do mesmo (2003a:540)86, o que, no caso de 

nossos informantes, poderia ser o resultado de serem submetidos a um input 

unimonitorado, e por isso, restrito87. Meisel (1994) observa que as categorias 

funcionais têm de ser descobertas e compreendidas pela criança para pode-

rem ser usadas como parte da gramática da língua que estão adquirindo 

(1994:90): “the children has to discover which functional categories need to 

be implemented and what their position is i the Grammar of the language 

they are acquiring”. Interpretamos o acionamento destas categorias como um 

movimento ativo por parte da criança, por ser um fenômeno que ocorre ape-

nas em alguns casos e que Meisel não considera como um fenômeno aquisi-

cional válido para a composição de toda a gramática da língua.  

Seguindo o desenvolvimento proposto pela tradição gerativista, vemos 

que a concordância verbal é uma das categorias funcionais que a criança 

desenvolve desde cedo, o que é interpretado por Meisel como se “[the] deve-

lopmental order reflects the hierarchical order of the phrases in sentence 

structures” (Meisel, 1994:113). Mais adiante, neste mesmo texto, Meisel 

coloca que crianças L1 não cometem erros/desvios na concordância de pes-

soa e que as marcações flexionadas de número e pessoa são precoces na fala 

da criança (Meisel, 1994: 99), o que interpretamos como duas categorias 

funcionais importantes no processo aquisicional da linguagem: concordância 

de número e de pessoa.  

                                                      
86 Fator discutido por Montrul (2008) como incomplete acquisition, um termo que inclui todo 
tipo de input deficiente, comparando-o com a competência L1, enquanto Pires & Rothman 
(2009) adicionam a esta definição o termo missing-input competence divergence. 
87 A linguagem das mães que participam de nosso estudo, ao se dirigirem a seus filhos, não foi 
analisada. Analisamos o PB destas mulheres, mas não o PB dirigido às crianças. Pelo fato de 
falarem sua L1 em ambiente dominado por outra língua, sendo esta língua a L1 de seu marido 
e a LFo de seus filhos, presumimos que no PB dirigido às crianças as mães procuram adaptar 
a sua comunicação ao nível da criança, sendo um pouco mais articulada do que talvez tivesse 
sido em ambiente nativo. 
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As definições apresentadas acima têm em comum o fato de o trigger ser 

considerado o fenômeno desencadeador do desenvolvimento de fenômenos 

linguísticos, contribuindo para a fixação dos parâmetros da língua que está 

sendo adquirida. Carroll vê o trigger como um fator interessante também 

para a aquisição L2, fator que será discutido em 3.4 e 3.5.2. 

Apesar da importância do input frequente e contínuo, é a criança que vai 

gerar a sua própria língua, adquirindo-a por conta própria. Apoiamos a nossa 

definição do trigger na definição de Lightfoot (1989:323): “the child’s parti-

cular linguistic experience [is] the trigger”. Por isso observaremos a aquisi-

ção da LFr por nossos informantes 2L1 através da teoria seletiva da lingua-

gem (Lightfoot, 1989), tratada em 3.3.2. 

 

 

3.4 O input 

Observamos acima, na descrição e definição do trigger (o gatilho), a impor-

tância do input para o desenvolvimento da linguagem de todas as crianças, 

pois é nele que os gatilhos para o acionamento da morfossintaxe da(s) lín-

gua(s) das crianças se manifestam. O fato de sabermos que, como falantes 

nativos de uma língua, formamos frases inéditas com a nossa criatividade 

linguística, vemos o input (o estímulo linguístico) como absolutamente ne-

cessário para o desenvolvimento da linguagem. Resta-nos definir até que 

ponto a qualidade e a quantidade do que é apresentado para a criança mostra-

se indiferente em ambiente nativo, pois Lightfoot defende que a simples 

presença do input como estímulo no ambiente da criança basta para acionar 

o gatilho (Lightfoot, 1982:13), bastando que a criança seja exposta a frases 

simples e robustas para que haja o acionamento do desenvolvimento das 

categorias funcionais.  

Poderíamos assim dizer que o fato de os nossos informantes terem no seu 

ambiente LFr um input restrito não deveria necessariamente ser um fator 

contra-produtivo para o desenvolvimento da gramática de sua LFr, pois u-

sam o português em sua comunicação diária com suas mães desde o início. 

Lightfoot defende o seu posicionamento dizendo:  

 
“…children are sensitive to classes of categories. This means that they do not 
make sweeping generalizations for all elements within the same gross catego-
ry, for example, all nouns or all verbs, but are conservative learners and only 
extend the analysis in question from one class or subcategory to another, giv-
en positive evidence in the input (or lack of counterevidence).” (Lightfoot & 
Westergaard, 2007:411) 

Com frequência, neste trabalho, nos referimos à continuidade do input rece-

bido pela criança, de o input ser contínuo e frequente. Os estudos relativos 

ao valor e qualidade do input vêm sendo feitos nas áreas de aquisição de L1, 

aquisição/aprendizado de uma L2 e no aprendizado de língua estrangeira 
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(LE). Seguiremos abaixo com uma discussão sobre a qualidade, a quantidade 

e o valor do input na aquisição da linguagem. 

3.4.1 A Teoria Viável da Gramática  

Carroll (1989), procura desenvolver uma Teoria Viável da Gramática88, onde 

reivindica que dados de aquisição da linguagem podem ser usados para iden-

tificar evidências para uma teoria da gramática, sendo o mecanismo de com-

preensão da linguagem visto como essencial para entender o que é relevante 

no input encontrado no ambiente do aprendiz. Em Carroll (2001) ela especi-

fica que, a seu ver, o conteúdo do input só se torna compreensível depois de 

ter sido analisado pelo aprendiz, sendo isso uma consequência da classifica-

ção feita pelo aprendiz da fala que lhe foi dirigida. O critério de viabilidade 

já havia sido proposto por Chomsky (1965:24-25):  

 
“To facilitate the clear formulation of deeper questions, it is useful to consid-
er the abstract problem of constructing an ‘acquisition model’ for language, 
that is, a theory of language learning or grammar construction. Clearly, a 
child who has learned a language has developed an internal representation of 
a system of rules that determine how sentences are to be formed, used, and 
understood. Using the term ‘grammar’ with a systematic ambiguity […], we 
can say that the child has developed and internally represented a generative 
grammar, in the sense described. He [the child] has done this on the basis of 
observation of what we may call primary linguistic data”.  

Ou seja, a construção da gramática pela criança consta do desenvolvimento 

de um sistema de regras, baseado na observação de dados linguísticos primá-

rios. A viabilidade requer que a gramática seja “fácil de aprender”, o que é 

formulado por Wexler & Culicover (1980:18) da seguinte forma:  

 
“In our terms, feasibility may be called ‘easy learnability’, that is, learnability 
from fairly restricted primary [linguistic] data, in a sufficiently quick time, 
with limited use of memory.”  

Sugerindo, assim, que uma gramática viável de ser aprendida tem de ser 

adaptável a um ambiente que apresente justamente as condições que a crian-

ça enfrenta em seu desenvolvimento: a exposição a um input pouco estrutu-

rado. Kato coloca também a questão da quantidade do que deve ser adquiri-

do  pela criança (2002:317): 

 
“Estudos matemáticos têm mostrado que os Parâmetros têm que ser em nú-
mero bastante pequeno, do contrário a criança levaria a vida inteira apren-
dendo a sua língua, havendo uma proposta de que a variação está limitada ao 
léxico funcional da língua, isto é, aos núcleos funcionais.”  

                                                      
88 A Feasible Theory of Grammar. 
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Pressupõe-se que a criança construa sua gramática a partir da linguagem 

encontrada ao seu redor, considerada por Carroll (1989) como uma imagem 

idealizada da aquisição da linguagem, mas não podemos deixar de comentar 

que a aquisição L1 independe da quantidade ou qualidade do input recebido 

pelas crianças em seu ambiente. Carroll diz que a criança é que determina o 

que quer compartilhar, adicionando que precisaríamos descobrir no input o 

que é que interessa à criança (1989:401). 

Esta leitura nos faz voltar à teoria do input de Krashen. O input é definido 

por ele em The Input Hipothesis (doravante TIH, 1985) por i+1. Segundo 

Krashen, os seres humanos adquirem uma língua, ou adicionam um fenôme-

no gramatical à sua linguagem, ao entenderem a mensagem que lhes é diri-

gida, ou seja, ao serem expostos a um input compreensível (1985:2): 

 
- i: o nível de compreensão atual do aprendiz de uma língua; 
- i + 1: o nível seguinte dentro da ordem natural da aquisição, quando o 
aprendiz está maduro para o próximo passo. 

Carroll não especifica o que a criança vai aceitar no input que encontra ao 

seu redor, constata apenas que a criança (ou o aprendiz L2) que está adqui-

rindo uma língua consegue registrar o “próximo passo” - (seria i+1?) - de 

seu desenvolvimento, pois observa que, do ponto de vista da gramática, a 

única relação importante é a relação aprendiz-ambiente para a fixação dos 

parâmetros gramaticais (1989:404), ou seja, o input encontrado no ambiente 

linguístico do sujeito que está adquirindo sua L1 ou aprendendo uma língua 

nova, pois, “em termos de aquisição da linguagem [...] uma das tarefas da 

criança é perceber a força de um determinado traço em uma categoria fun-

cional, se forte [...] ou fraco” (Lopes, 2001:5). 

Ao mesmo tempo que associamos a descrição de Carroll à TIH de Kra-

shen (1985), Carroll (2001) critica esta hipótese em relação ao aprendizado 

de uma L2, dizendo: 

 
“[…] comprehending speech is something that happens as a consequence of a 
successful parse of the speech signal. Before one can successfully parse the 
L2, one must learn its grammatical properties. Krashen got it backwards! 
Obviously, before we can sort out how information gets from the “outside” in 
to the learning mechanisms, we first understand something about the nature 
of speech parsing in knowledgeable and proficient hearers of a language.” 
(Carroll, 2001:9) 

Carroll critica o fato de Krashen esperar de um aprendiz que adquira uma 

nova palavra, ou um novo fenômeno gramatical, sem que este tenha conhe-

cimento suficiente da língua para analisar o que está ouvindo. O problema 

que Carroll identifica na questão do input é que, nem tudo pode se explicar 

com a exposição do indivíduo a um ambiente que estimule o aprendizado ou 

a aquisição de uma L1/LFr/LFo/L2/LE. Independente do contexto, diz que 

temos de saber mais sobre como os falantes codificam o que percebem. Ela 
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levanta, por exemplo, a “vontade seletiva” da criança, pois o conhecimento 

que a criança tem da linguagem só pode ser deduzido a partir da sua produ-

ção linguística, sendo esta essencial (Carroll, 1989:400).  

Vimos, até então, que o input é essencial tanto para a aquisição de uma L1 

ou de uma L2 por crianças, e também para o aprendizado de uma L2 por 

adolescentes e adultos. Os pesquisadores aqui mencionados estão de acordo 

quanto ao fato de a gramática ter de ser viável e constr de uma pequena 

quantidade de parâmetros para que assim o seja. No caso de aprendizes de 

uma L2 prevê-se que o indovíduo tem primeiramente de registrar um nível 

em seu aprendizado, antes de seguir para o próximo. O mesmo pressupõe-se 

acontecer com a aquisição infantil, mas somos dependentes da sua produção 

linguisitica para definir quais as categorias já acionadas em sua linguagem. 

3.4.1.1 A pobreza do estímulo 

Outra questão que intriga o linguista é o fato de o input encontrado no ambi-

ente linguístico da criança oferecer um estímulo pobre e defectivo89. Como a 

criança consegue adquirir uma língua com o input pouco estruturado que 

encontra ao seu redor? Três características mencionadas para a definição 

destes estímulos linguísticos como “empobrecidos” são: “eles não informam 

sobre propriedades críticas das representações gramaticais; são incompletos; 

desviantes, mas os seus desvios não são assinalados”90 (Carroll, 2001:223). 

Como já foi discutido em 3.1.1 Chomsky (1982:8) coloca a importância 

da experiência para a fixação dos parâmetros na gramática nuclear, dizendo 

haver uma preferência da criança pelas formas não marcadas e que as formas 

marcadas seriam adquiridas quando houvesse: (1) evidência positiva; (2) 

evidência negativa direta; (3) evidência negativa indireta. Pesquisas de aqui-

sição L1 defendem que a criança não costuma dar crédito a correções ou 

reações adversas por parte de seus interlocutores. 

Apesar de a TIH ser uma hipótese interacionista, apóia com ela o posicio-

namento de Chomsky no que diz respeito ao fato de a linguagem, segundo 

Krashen (1985), ser o produto do órgão linguístico mental do indivíduo que 

vai desenvolver um produto básico: a linguagem humana (1985:3). Grifa 

aqui a importância de um input abundante e frequente, não só linguístico 

como, também, extralinguístico, apresentando as duas proposições da TIH, 

referindo-se ao aprendizado de L2: 

 
a. A fala é o resultado da aquisição e não a causa; 
b. Se o input é compreensível e suficiente, a gramática necessária 

será provida automaticamente (Krashen, 1985:6-7).                

Em compensação, para a aquisição de uma L1, basta um estímulo simples e 

robusto, composto de frases com estruturas mínimas, um input pouco estru-

                                                      
89 The Poverty of the Stimulus Hypothesis, Chomsky, 1980. 
90 Tradução nossa. 
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turado para que esta se desenvolva, podendo mesmo a frequência ser negli-

genciada para que a criança adquira a sua língua alvo de forma consistente 

(seguindo a teoria de Lightfoot). A proposição (a) acima é contradita por 

Carroll
91

 ao observar que, apesar de a criança, por exemplo, ao adquirir o 

francês, não saber identificar um artigo definido como sendo justamente um 

artigo definido em sua fala, usa-os por reconhecê-los foneticamente, produ-

zindo-os corretamente (1989:406), propondo por isso que o processo da fala 

seja o primeiro passo necessário para a construção de representações grama-

ticais (Carroll, 2001:2), ou seja, de dentro para fora (dedutivo), pois vê o 

input não apenas como algo que acontece fora da criança, considerando-o 

um processo interno, uma construção mental, um intake (Carroll, 2001:11), a 

assimilação.  

3.4.1.2 Input: o estímulo linguístico 

Carroll (2001) critica, não sem razão, o fato de muitos pesquisadores referi-

rem-se ao input sem defini-lo ou ao que se referem ao usarem este termo, 

deixando o input ser apenas a linguagem que está ao alcance do aprendiz em 

um contexto compreensível por ele/a (2001:8), podendo ser definido como 

authentic data ou input processing, deixando o input fora do sistema cogni-

tivo de codificação da linguagem (2001:33). Carroll sugere que o termo in-

put, usado por outros pesquisadores para definir a linguagem à qual o apren-

diz tem acesso, é na realidade um stimulus: a parte observável da linguagem 

que está sendo aprendida/adquirida e à qual o aprendiz tem acesso (2001:8). 

Para Carroll é importante contrastar intake (assimilação) com input, pois a 

aquisição da linguagem acontece no não-observável, na mente do aprendiz; 

ou seja, a assimilação é um stimulus (estímulo) processado, representando na 

mente do aprendiz os estímulos que constam de um contexto compreensível, 

sendo a assimilação em si o registro da língua compreendida, o material 

bruto (raw) para o aprendizado da gramática; em outras palavras, são os 

conceitos codificados aos quais Carroll denomina representações conceptu-

ais (2001:8-9). 

No caso de crianças, o vocabulário é introduzido em um contexto, nor-

malmente “aqui, agora” onde o fenômeno linguístico novo é apresentado 

neste contexto, por isso compreendido com a ajuda de informação extralin-

guística (Krashen, 1985:2), sendo a linguagem dirigida à criança que adquire 

sua L1 pelas pessoas que a rodeiam (adulto-para-criança) muitas vezes sim-

plificada (como o manhês ou maternalês92), com a intenção de fornecer um 

                                                      
91 Esta contradição aparece como parte da explicação de sua Teoria Viável da Gramática, não 
sendo uma crítica dirigida à hipótese de Krashen.  
92 Como explicar o fato de crianças adquirirem sua L1 mesmo sem a presença do manhês? Ou 

então, como Lightfoot coloca: se o manhês tivesse alguma função na aquisição da linguagem, 

a criança teria de saber em que ordem registrar os dados apresentados e a “mãe” teria de saber 

em que ordem apresentá-los à criança (1982:11). Krashen (1985) coloca também que o ma-

nhês não é universal, havendo em diferentes culturas, diferentes meios de se comunicar com a 

criança.  
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contexto compreensível para ela. O próximo passo aquisicional a ser dado 

pela criança não precisa necessariamente estar claro no input encontrado no 

manhês ou de outras pessoas à sua volta, mas o input compreensível em 

grande quantidade expõe a criança à quantidade necessária para a aquisição 

da gramática (1985:4-5). O manhês se adapta ao desenvolvimento da crian-

ça, mas não necessariamente seguindo o modelo i+1, sendo a complexidade 

sintática da linguagem dirigida á criança às vezes muito simples e às vezes 

bem mais avançada que o nível alcançado pela criança no momento 

(1985:5). Cross (em Krashen, 1985:5) quantifica o input materno:  

 
“[…] that 72 per cent of their input related to the ‘here and now’, 55 per cent 
referred to a child’s previously expressed topic, 6 per cent consisted of one-
word utterances, 8 per cent was ‘simple stock phrases’, and only 2 per cent 
was ’unintelligible’”.  

A conclusão de Krashen é que o importante para a criança é ser exposta a 

grande quantidade de input tanto linguístico como extralinguístico e com 

frequência (1985:7), sendo que encontramos nesse input o mesmo modelo já 

constatado em geral: pouco estruturado. Como explicar o fato de crianças 

adquirirem sua L1 mesmo sem a presença do manhês? Ou então, como Li-

ghtfoot coloca: se o manhês tivesse alguma função na aquisição da lingua-

gem, a criança teria de saber em que ordem registrar os dados apresentados e 

a “mãe” teria de saber em que ordem apresentá-los à criança (1982:11). Kra-

shen (1985) coloca também que o manhês não é universal, havendo em dife-

rentes culturas, diferentes meios de se comunicar com a criança. O que nos 

mostra que independente do sistema empregado para apresentar uma L1 à 

criança, seja este adaptado ou pouco estruturado, a criança adquire sua L1 de 

forma similar. 

Hyltenstam e Abrahamsson (2003a:563) definem a característica do su-

cesso da aquisição L1 como independentes das características do input L1 

acessível à criança, onde:  

 
“course, speed, and success in first language acquisition are relatively insen-
sitive to qualitative and quantitative variation in input and interaction”.  

Esta constatação discorda da proposta de Krashen (apresentada acima), di-

zendo não haver necessidade de qualidade, ou de quantidade, para o desen-

volvimento da aquisição L1. É como já foi mencionado por Kato (2002:311) 

que a linguagem do adulto não representa um conjunto de regras, mas sim 

estímulo para o acionamento dos parâmetros. 

Vemos assim o quanto é relevante discutir o caso do ambiente linguístico 

de nossos informantes para a aquisição da LFr. O uso do português para a 

comunicação talvez não seja suficiente para um desenvolvimento similar ao 

do PBL1, ou seja, argumentando o fator de as crianças viverem em um am-
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biente linguístico pouco estimulante para o desenvolvimento da LFr, que é 

principalmente monitorada por sua mãe: 

 
“The stimulus or trigger experience that children have appears to be too poor 
to determine all aspects of the mature capacities that they typically attain” 
(Lightfoot, 1989:322).  

Isso indica que mesmo em ambiente nativo, a L1 é adquirida de forma pouco 

estruturada, a quantidade de input é variável, a qualidade do input também é 

variável e que mesmo com todos os obstáculos encontrados no ambiente e 

no formato do input as crianças adquirem a sua L1 de forma semelhante.  

3.4.2 A definição do input 

Resumindo esta discussão, podemos definir o input como sendo a linguagem 

observável e acessível, o estímulo linguístico a que o indivíduo tem alcance, 

um stimuli. Neste trabalho, usaremos o termo input como termo técnico, por 

ser o termo comumente aceito e automaticamente associado ao ambiente, ou 

à comunicação do aprendiz, sendo que é nele que encontramos o conteúdo 

necessário para a aquisição da língua-alvo. Referimo-nos, no presente traba-

lho, mais especificamente ao estímulo linguístico ao qual a criança é expos-

ta, como proposto em Carroll (2001), o que torna o input o ingrediente es-

sencial no ambiente do ser humano para a aquisição da linguagem e/ou a 

aprendizagem de uma nova língua. O input compreensível é uma contribui-

ção para o processo interno da língua, não precisando necessariamente ser 

usado para a aquisição de um novo fenômeno, mas gerando possibilidades 

de uso e enquadrando-se nas regras (parâmetros) para a produção da língua, 

como diz Krashen (1985:2-3) em relação à aprendizagem de uma L2. 

Com isso, observamos indicações de que o input fornecido a nossos in-

formantes no ambiente da LFr não precisa, necessariamente, ser um empeci-

lho para a aquisição da gramática do PB. É onde vemos na teoria de Lightfo-

ot (1989) uma sugestão sensata para este trabalho. O fato de Carrol (1989, 

2001), Chomsky (1982) e Hyltenstam e Abrahamsson (2003a) terem obser-

vado as mesmas tendências93 indica que a teoria seletiva da aquisição da 

linguagem (Lightfoot, 1989) dá-nos razão para assumir que temos no input 

presente no ambiente doméstico 2L1, que contem frases simples e robustas, 

o material necessário para o desenvolvimento da morfossintaxe de um PB 

ativo, podendo considerá-lo assim uma das L1s de nossos informantes. 

Passaremos, a seguir, às definições e diferenças consagradas pelos estu-

dos de aquisição L1, aquisição e aprendizado de uma L2 e a aquisição de 

uma LFr. 

 

                                                      
93 E, por sua vez, cada um deles se refere a outros pesquisadores da área, que também apóiam 
esta solução. 
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3.5 Os processos aquisicionais L1, L2 e LFr 

3.5.1 A aquisição de uma L1 

A tradição gerativista tem uma visão inatista de corte linguístico da capaci-

dade do ser humano de desenvolver sua linguagem, observando a estrutura 

mental da gramática da língua94. Segundo esta tradição, a criança ao adquirir 

sua L1 atualiza sua capacidade inata de lidar com a gramática, que propor-

ciona a ela a possibilidade de estruturar sua própria gramática a partir do 

input (pouco estruturado) que lhe é dirigido (em 3.4.1.1). A L1 do ambiente 

no qual a criança se encontra é desenvolvida através do acionamento dos 

parâmetros da GU (Chomsky, 1965, 1973). O componente inato (a GU) con-

siste de uma combinação de opções gramaticais (os princípios), que serão 

selecionadas pela criança para estabelecer os parâmetros que compõem a sua 

L1 (em 3.1). A criança passa, então, a gerar sentenças próprias, estrutural-

mente aceitas pelos falantes nativos de sua L1, não sendo estas uma repeti-

ção de sentenças produzidas pelas pessoas com as quais convive. Ela adquire 

assim o mecanismo que proporciona ao sujeito falante de um idioma gerar 

um número infinito de frases individuais e inéditas: a gramática. 

Chomsky (1982) propõe que as propriedades das categorias sintáticas se-

rão descobertas pela criança no input a que tem acesso, selecionando-as em 

categorias específicas, não havendo necessidade de serem evidenciadas pelo 

ambiente. Agora, mesmo reconhecendo que não existe a necessidade de en-

sinar a L1 para a criança, sabemos que este ambiente nativo fornece uma 

quantidade abundante e frequente de um input variado, em diferentes situa-

ções, diferentes contextos e diferentes variedades da língua, oferecendo à 

criança a possibilidade de pôr em prática a sua produção da L1.  

Todas as crianças que adquirem sua L1 sem apresentar desvios considera-

dos naturais do processo de aquisição da linguagem, fazem-no rapidamente, 

passando pelos diferentes estágios de desenvolvimento da linguagem em 

ordem semelhante, independentemente de QI, motivação, atitude, ou outros 

fatores externos para adquirir a sua L1, observação que, segundo Schlyter 

(1993), dá ainda mais crédito à perspectiva inatista da aquisição da lingua-

gem, pois este processo aquisicional é apenas encontrado na aquisição infan-

til precoce e considerado ser diretamente relacionado aos princípios da GU 

(Schlyter, 1993:292). Outro traço característico deste processo aquisicional é 

a relação entre a aquisição flexional da morfologia e a aquisição da sintaxe 

(Meisel, 1994), onde a criança desenvolve primeiro a finitude [fin], depois 

concordância [Agree] e a seguir tempo [tense] ou [T], sendo estes traços 

interdependentes e adquiridos nesta mesma ordem pela criança L195. Temos 

                                                      
94 Revisado em 3.1. 
95 Esta relação não é válida para  o aprendizado de uma L2. 
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assim uma hierarquia fixada pela ordem da aquisição dos parâmetros 

(Chomsky, 1982) muito estudada nas línguas românicas96 e germânicas97.  

Mas, mesmo na aquisição de língua materna, podemos encontrar fenôme-

nos gramaticais de difícil assimilação, onde a criança L1 pode encontrar 

dificuldade em descobrir ou processar estes fenômenos, tendo que aprendê-

los formalmente, independentemente de suas funções semânticas ou sintáti-

cas (Meisel, 1990:13). A aquisição L1 não é um processo livre de desvios. 

Há alguns traços característicos da aquisição da L1 pela criança, que poderi-

am ser considerados universais, pois não se tem conhecimento de estudos 

onde a criança não passe por um período de generalização de flexões (por 

exemplo: fazi, sabo)98, apresente dificuldade na aplicação de verbos causati-

vos (Tô coçando na perna, ao invés de Minha perna tá coçando)99 ou na qual 

não seja identificada a aplicação da sintaxe invertida ou a troca de verbos 

transitivos por intransitivos no processo de aquisição.  

A aquisição da língua materna depende de um contexto. A criança come-

ça aprendendo a expressar apenas aquilo que está ao seu redor, aquilo que 

faz parte do contexto em que se encontra no momento: eu-aqui-agora 

(Håkansson, 1998; Meisel, 1990; Söderbergh, 2005). A língua só vai se des-

ligar do contexto quando a criança tiver alcançado um amadurecimento cog-

nitivo e também desenvolvido a sua gramática para poder fazê-lo verbalmen-

te, resultando esta combinação em sua competência linguística, sendo assim 

uma combinação de princípios gramático-semânticos que acabam sendo 

substituídos por um processo gramatical (Meisel, 1990:8). Meisel (1990) 
observa que durante a fase de aquisição da linguagem, a criança desenvolve 

o conhecimento gramatical existente nas propriedades da GU e também nas 

propriedades encontradas na gramática alvo100 (1990:10). 

O input que o ambiente linguístico da criança oferece costuma ser sufici-

ente para a aquisição de sua L1. Todas as crianças que apresentam um de-

senvolvimento considerado normal aprendem a sua L1 sem maiores esfor-

ços, dentro de um período de (três a) quatro anos, aparecendo também traços 

que são adquiridos mais tarde, como a conjugação dos verbos irregulares no 

caso do português101 (Figueira, 2003). A interação com os pais, irmãos, fami-

liares e amigos, propicia à criança o desenvolvimento de sua L1 desde muito 

cedo. Conforme o horizonte da criança se expande, mais possibilidades ela 

encontra de interagir com tipos diferentes de pessoas e em diferentes situa-

                                                      
96 Português (Raposo, 1992; Mioto, Silva & Lopes, 2010), italiano (Bernardini, 2003), francês 
(Schlyter, 1993, 1994; Meisel, 1990, 1994), entre outros estudos de cunho gerativista.     
97 Alemão (Meisel, 1990, 1994), sueco (Schlyter, 1993, 1994). 
98 Exemplos de Figueira (1985): fiz, sei. Estas formas poderiam ser vistas como lexicais, pois 
não seguem o paradigma flexional, a sugestão morfossintática para a flexão de pessoa encon-
trada no PB. 
99 Exemplos de Figueira (1985:160).  
100 Neste caso, o termo “gramática alvo” se refere à gramática existente na linguagem dos 
adultos com os quais a criança convive. 
101 Será discutido no capítulo 4. 
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ções, desenvolvendo também aspectos pragmáticos e convenções sociolin-

guísticas da sua L1 (Montrul, 2008:4).  

3.5.2 A aquisição ou o aprendizado de uma L2 

A L1 não precisa ser ensinada à criança, ela é adquirida naturalmente. A 

aquisição ou aprendizagem de uma L2 exige outros meios evem sendo ob-

servada por inúmeros pesquisadores, que se aproximam desta questão por 

diferentes perspectivas.  

Como visto neste trabalho, por volta dos quatro anos de idade a criança já 

tem uma L1 formada, com seus sons definidos, com uma gramática desen-

volvida, um vocabulário amplo e já adquiriu, também, a competência comu-

nicativa do seu meio. Uma das explicações dadas para a rapidez e eficácia do 

aprendizado de língua materna é biológica e também cognitiva, não apenas 

referente ao acesso à GU, mas também à hipótese do período crítico (Mon-

trul, 2008:10), sendo motivado por fatores fisiológicos da aquisição, já e-

xemplificados neste trabalho pelos estudos de Penfield & Roberts (1959) e 

Werker & Tees (1983, 1984 – ambos em 3.2).  

No Quadro 1 (em 2.1) apresentamos a divisão etária dos diferentes tipos 

de bilinguismo, mostrando que consideramos bilíngues consecutivos todos 

os sujeitos que são expostos a uma nova língua depois de terem uma L1 

formada, ou seja, a aquisição L2 é a aquisição de uma nova língua a partir 

dos (três a) quatro anos de idade. Uma consideração comum é esperar de 

uma criança (até a puberdade) que, ao aprender uma L2, o faça rapidamente 

e que alcance um nível de aquisição amplo, semelhante ao de um falante 

nativo, dominando a pronúncia, a morfossintaxe e o léxico, sabendo usar a 

competência linguístico-comunicativa segundo os contextos de uso da língua 

que está sendo adquirida. A criança que, por algum motivo, não alcança este 

objetivo “falhou” (Hyltenstam & Abrahamsson, 2003a:539), sendo a idade 

de introdução (AO) à nova língua um dos fatores pré-determinadores do 

nível de competência que pode ser alcançado, mas não definidor do resulta-

do final. 

Gostaríamos assim de ponderar que o aprendizado de uma L2 (diferente-

mente da aquisição L1) exige mais do aprendiz. Encontramos grande varia-

ção de nível no aprendizado entre indivíduos falantes de uma mesma L2, 

onde alguns apresentam fluência linguístico-comunicativa, enquanto outros 

apresentam grande dificuldade em se comunicar (fato consumado entre os 

pesquisadores da área). Fatores externos como, por exemplo, a forma como a 

L2 é adquirida, a motivação, os conhecimentos linguísticos do aprendiz, a 

qualidade e a quantidade do input, fatores afetivos ou mesmo a personalida-

de e o conhecimento de mundo influenciam neste processo (Krashen, 1985; 

Montrul, 2008; White, 2003; Österberg, 2008).  

Podemos assim dizer que comparando a aquisição L1, onde a criança está 

imersa no ambiente da língua (input) e independe de fatores externos para 

adquiri-la, sendo a aquisição de uma L1 um “processo inevitável” (Penfield 
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& Roberts, 1959:240) encontramos no aprendizado de uma L2 o fato de cada 

aprendiz se encontrar em uma situação individual, cada um com a sua L1, 

encontrando diferentes combinações L1/L2, cada um com um passado e com 

um motivo diferentes para aprender uma nova língua. Todos estes fatores 

podem influenciar o aprendizado de uma língua estrangeira. Independente da 

L2 ter sido aprendida formalmente, ou de seu aprendizado ter sido iniciado 

de forma naturalista, deve-se contar com um período de ensino formal da L2 

para adolescentes e adultos, em sala de aula, mesmo quando o sujeito se 

encontra em situação de imersão (Krashen, 1985:16f).  

O desenvolvimento da L2 depende do input da língua-alvo e da combina-

ção da L2 com a L1 do sujeito. Este input compreensível é uma variável 

inconstante, pois cada sujeito se encontra em um ambiente diferente. Em 

uma situação de imersão o sujeito pode ter maior possibilidade de lidar com 

diferentes situações, desenvolvendo assim uma flexibilidade interativa, adap-

tando-se a diferentes contextos. Mas, mesmo assim, é impossível medir a 

qualidade, a variedade e a frequência do input de L2 para encontramos uma 

constante (Long, 1996; Krashen, Long & Scarcella, 1979; Hyltenstam e A-

brahamsson, 2003b). O falante de uma L2 pode aprender muito bem uma 

nova língua, como foi constatado por Krashen et al (1979), sendo que prin-

cipalmente na fase inicial da aprendizagem, adultos e adolescentes alcançam 

bons resultados rapidamente. Agora isso não implica em que a aprendizagem 

não apresente limitações, muitas vezes definitivas, onde aprendizes L2 po-

dem, por exemplo, apresentar dificuldade na escolha de registro para dife-

rentes situações, ao usar uma linguagem inapropriada para um contexto es-

pecífico.  

Outro fator de interesse para alguns pesquisadores é o tempo de residên-

cia (length of residence), mas nenhum dos estudos feitos conseguiu apresen-

tar uma correlação entre tempo de residência e o nível de aquisição de uma 

L2 (Hyltenstam e Abrahamsson, 2003b:54).  

Uma das características de fácil observação da aquisição L2 é o fato de o 

aprendiz de uma língua estrangeira apresentar dificuldade em distinguir cer-

tos sons da língua alvo, pelo fato de já ter desenvolvido uma L1 e estabeleci-

do limites perceptivos. Referimo-nos aqui não apenas à pronúncia do apren-

diz, mas sim à percepção de variações significativas da L2, sons que não 

constem da fonologia da L1 como, por exemplo, o caso das sibilantes que, 

em sueco, são sempre surdas e em português apresentam a distinção surdo-

sonora. A L1, nestes casos, pode se colocar como um filtro, dificultando a 

percepção do aprendiz (Åkerberg, 2002:22, Est. II).  

Long (1996) faz uma revisão da análise destes estudos que envolvem o 

ambiente do aprendiz de uma L2. Entre outros fatores analisa componentes 

da metodologia de ensino L2 como a retroalimentação negativa ou positiva, 

os métodos usados em sala de aula, formas de interação entre alunos L1-L2, 

ou L2-L2, e estudos que procuram características generalizantes no aprendi-

zado ou produção de uma L2, analisando grupos de indivíduos com a mesma 

idade, ou a mesma L1, com ou sem sotaque, e assim por diante. Apesar de 
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critérios rigorosos para a seleção dos informantes, a conclusão de muitas das 

pesquisas revisadas neste artigo mostra que, nestes grupos aparentemente 

homogêneos, os resultados indicam apenas tendências em relação ao proces-

so de aprendizado e ao resultado alcançado pelos participantes.  

Krashen (1985:3) menciona também o filtro afetivo (filtro afetivo contra 

output filter), que pode surgir como um bloqueio mental que impede o a-

prendiz de internalizar o input recebido, não deixando a nova informação 

alcançar a GU, podendo este filtro estar ligado a motivos externos como a 

motivação, a ansiedade ou a insegurança, ou mesmo à personalidade do in-

divíduo. 

Os pesquisadores da linha gerativista definem haver uma atividade bioge-

nética acessível, com acesso aos princípios da GU, apenas durante a infância 

(referente ao PC) e apresentam quatro hipóteses: total acesso à gramática; 

acesso parcial à GU; não acesso à GU; acesso através da L1 (Carroll: 2001). 

Caso o acesso à GU cesse com o passar dos anos, o aprendizado de uma L2 

por adolescentes e adultos passa a requerer outros princípios para o seu de-

senvolvimento. Meisel (1997b:374) observa que, no aprendizado de uma L2 

por adultos, a fossilização de alguns fenômenos pode acontecer na variante 

básica (VB) da linguagem102, no início do aprendizado, o que o leva a defen-

der que o aprendizado de uma L2 não está em contato com a GU, pois não é 

encontrado no desenvolvimento de uma L2 a mesma relação entre a aquisi-

ção flexional da morfologia e a aquisição da sintaxe, relação esta muito clara 

na aquisição L1 pela criança (Meisel, 1994 (em 3.5.1), 1997b; Givón, 1979). 

Meisel (1997a) coloca em um estudo comparativo entre o desenvolvimen-

to sintático de L1 e L2, fundamentado na P&P, no qual apresenta uma rela-

ção clara no processo de aquisição da L1, uma relação entre a fixação de 

diferentes parâmetros, seguindo os parâmetros aquisicionais e a hierarquia 

da estrutura sintática das sentenças, desenvolvendo primeiramente a finitude, 

depois a concordância nominal e a seguir a conjugação de tempo dos ver-

bos103. No resultado de aprendizes de uma L2 mostra-se uma tendência a não 

usarem operações dependentes de uma estrutura, como apresenta a GU, para 

adquirir a sintaxe, confiando sua estratégia na seqüência linear da superfície 

da língua que estão aprendendo, ou seja, seguem a linha dos elementos en-

contrados na enunciação para depois definir as distinções dos elementos que 

compõem a sentença (Meisel, 1997a:227-8).  

Carroll critica o fato de que a pesquisa de ensino de L2 tenha se dedicado 

tanto à análise do aprendizado relativo à P&P, vendo nesta teoria gramatical 

o uso propício para a análise da aquisição L1 (2001:4). Completa sua crítica 

dizendo que categorias gramaticais são categorias conceptuais convenientes 

para certas funções conceptuais, tendo estas categorias e estruturas gramati-

                                                      
102 Esta fase não é a fase inicial do aprendizado de uma L2, existindo também a variante “pré-
básica” que ainda não contem categorias gramaticais, nem a estrutura sintática da L2, faltando 
marcadores de casos e concordância, sendo a organização desta fase baseada em substantivos, 
apresentada em Klein & Pardue (1996). 
103 Já estudados em Meisel (1994). 
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cais de serem encontradas em um input adequado, definido formalmente 

pelo professor (Carroll, 2001:5), diferentemente do input pouco estruturado 

ao qual a criança é exposta para adquirir a sua L1. 

No processo de desenvolvimento da L2 são cometidos muitos erros pelos 

aprendizes. Dentre os traços típicos deste desenvolvimento encontramos a 

transferência e a fossilização. O termo transferência refere-se à interferência 

do sistema linguístico da L1, servindo os parâmetros desta como apoio para 

o desenvolvimento da L2, pois o aprendiz não tem mais acesso à sua GU 

(Montrul, 2008:30). Quanto à fossilização, Klein & Perdue (1997) caracteri-

zam a variante básica (VB) como uma língua simples e funcional. Segundo 

esta pesquisa, é na VB que podem ocorrer os primeiros traços de fossiliza-

ção, onde aparecem verbos no infinitivo e a estrutura interna do sintagma 

nominal começa a se estabelecer. A necessidade de comunicação pode gerar 

a fossilização precoce, diferenciando-se da variante madura das línguas natu-

rais por conter uma morfossintaxe restrita, sendo a representatividade das 

categorias funcionais, do movimento e da morfologia da língua muito limi-

tados. É na dualidade de aprender uma língua ou de aprendê-la através da 

própria língua que encontramos a dificuldade do processo de aquisição de 

uma nova língua pelo sujeito. 

Concordamos com Carroll (2001) neste trabalho que a P&P não deve ser 

levada em consideração relativamente aoaprendizado de uma L2 pois, em 

primeiro lugar o acesso à GU e ao acionamento da gramática estão direta-

mente relacionados com o PC; em segundo lugar, pelo fato de o aprendizado 

de uma L2 depender de muitos fatores externos104, diferenciando-se assim 

claramente do ambiente onde uma L1 é adquirida. 

3.5.3 A aquisição de uma LFr   

Para podermos considerar a criança 2L1 como um sujeito que adquire duas 

L1s, devemos assumir que a aquisição de suas duas línguas passa pelo mes-

mo processo. 

O termo língua mais fraca (the weaker language – LFr105) vem sendo u-

sado para denominar a primeira língua mais fraca de crianças que adquirem 

duas línguas simultaneamente (2L1), mas na qual percebe-se que as duas 

línguas, com o passar do tempo, deixam de se desenvolverem de forma equi-

librada. O tipo de LFr que nos interessa é a LFr adquirida por crianças bilín-

gues simultâneas, que tenham um dos pais nativos do país onde vivem e o 

outro estrangeiro, que use a sua L1 para se comunicar com os filhos em casa.  

Schlyter (1993) observou em seu estudo de crianças franco-suecas que a 

LFo (língua mais forte) em casos semelhantes aos de nossos informantes 

                                                      
104 Em fatores externos incluímos, por exemplo: situação do aprendiz, motivação, metodolo-
gia de ensino, input compreensível, situações de interface (entre outros fatores). 
105 Arnberg (1981a e b) é o primeiro estudo no qual encontramos este termo, que se estabelece 
com Schlyter (1993).  
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2L1 segue o modelo de aquisição de crianças com sueco ou francês L1, en-

quanto que a LFr se desenvolve de forma diversa, apresentando a aquisição 

da LFr de seus informantes diferentes modelos, alguns seguindo um desen-

volvimento paralelo, mas nitidamente mais lento, alguns apresentando um 

desempenho similar ao da aquisição L1 em sua LFr, enquanto outros apre-

sentaram grande dificuldade, cometendo erros de concordância nominal106 

(1993:295-297), semelhantes aos apresentados por aprendizes L2 (apesar de 

os informantes estarem entre dois e três anos de idade)107. Ao generalizar os 

resultados deste estudo, Schlyter observa que: “This variation is similar to 

what has been observed for L2 acquisition, as opposed to L1 acquisition” 

(1993:295), ou seja, o nível de aptidão na LFr alcançado por crianças 2L1 é 

muito variado. 

Meisel (2007:495-6) já conta com a capacidade humana de desenvolver 

duas (ou mais) línguas simultaneamente. Defende o fato de que a LFo sem-

pre apresentará as características de desenvolvimento L1, enquanto que o 

desenvolvimento da LFr possa apresentar variações, dependendo da qualida-

de e da quantidade do input recebido pelas crianças, para que estas tenham a 

possibilidade de alcançar um nível estável em seu desenvolvimento morfos-

sintático. Meisel (1990) usa em sua pesquisa com o projeto DUFDE a P&P 

para comparar os parâmetros adquiridos nas duas L1s das crianças envolvi-

das no projeto e verificar se a seqüência da aquisição destas equivale à se-

qüência de aquisição analisada em pesquisas feitas com crianças monolín-

gües, seguindo a hierarquia postulada pela teoria. Na tradição de Meisel 

(1990, 1994) e Schlyter (1993, 1994) da análise da aquisição bilíngue ressal-

ta-se a importância de se encontrar imerso no ambiente da LFr, de ser expos-

to a um input LFrL1 para a aquisição ativa de sua língua mais fraca. As cri-

anças baseiam a fixação dos parâmetros em poucos dados da sua primeira 

língua (ou primeiras línguas) à(s) qual(is) são expostas, mas para dar se-

quência ao desenvolvimento da LFr exige-se mais do que o input doméstico. 

Algumas das crianças que participam deste projeto param de usar a sua LFr 

ao passar muito tempo sem input L1 monolíngue, seja este fornecido por 

visistantes, ou por visitas ao país de origem da LFr. É registrado um caso no 

qual a criança, depois de meses sem usar a LFr volta a usá-la, voltando assim 

a partuicipar do projeto. Neste período de silêncio seletivo, a LFr dêssa cri-

ança continuou a se desenvolver. 

Como foi visto anteriormente, as crianças que adquirem uma língua desde 

o nascimento, ou a adquirem antes dos (três a) quatro anos de idade, podem 

considerar esta língua como uma L1, passando pelo mesmo processo de a-

                                                      
106 Os fatores estudados no trabalho de Schlyter (1993) são: finitude, sujeitos pronominais, 
concordância e sintaxe. 
107 A concordância nominal será tratada neste trabalho mais adiante (capítulo 6). Gostaríamos 
apenas de comentar que, a nosso ver, estabelecer que o processo aquisicional destas crianças 
apresenta características L2, nos parece precoce. Não é apresentada no trabalho de Schlyter 
uma comparação com crianças L2 da mesma idade que os informantes por ela analisados. Há 
indícios de que os dados contrastivos venham de crianças mais velhas ou mesmo de adultos. 
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quisição biológicos e cognitivos de uma primeira língua: fonológico, neuro-

lógico e o acesso à GU. Ou seja, não existe uma L1 formada, como no caso 

da aquisição ou aprendizado de uma L2, podendo a criança adquirir as suas 

duas línguas através do mesmo canal aquisicional. Mas, apesar de podermos 

considerar a aquisição da LFr destas crianças como L1, são encontradas mui-

tas diferenças no processo de aquisição desta primeira língua.  

Pesquisadores desta área vêm tentando definir o processo aquisicional 

destes casos, questionando se a criança adquire as suas duas línguas como 

uma só, que se separam no decorrer de seu desenvolvimento (The Three-

stage Model of Bilingual Development, Volterra & Taeschner, 1978), se as 

duas línguas se desenvolvem separadamente, havendo desde o início uma 

distinção das suas duas gramáticas (The Differentiation Hypothesis, Meisel 

2001), ou se pode haver outro tipo de processo, como The Ivy Hipothesis 

(Schlyter e Bernardini, 2004) na qual a criança emprega os conhecimentos 

da LFo como apoio para a produção e desenvolvimento da LFr. Os pesqui-

sadores da tradição gerativista estão de acordo quanto ao fato de as crianças 

2L1 terem acesso à GU para ambas as suas línguas, agora: por que esta dife-

rença no resultado da aquisição da LFr, quando sabemos que uma L1 se a-

prende sem esforços? Seria o input limitado? A diferença tipológica entre as 

duas línguas? Ou fatores externos? Procuraremos responder a estas questões 

no decorrer de nossa análise.  

Outro fator que tem de ser levado em consideração é o input do ambiente 

das crianças 2L1, onde encontramos uma grande variedade de situações, pois 

assim como os aprendizes de uma L2, os ambientes desses sujeitos apresen-

tam características individuais. A criança é exposta às suas L1s desde o nas-

cimento e aprende ambas de forma naturalista e oral. Nos casos aqui estuda-

dos as crianças são expostas à sua LFr in utero sendo o input oral, fornecido 

por uma falante nativa da L1, em comunicação diária, muitas horas por dia. 

Até então nos parece clara a semelhança com a interação mãe e filho L1, 

agora qual a frequência e a quantidade deste input quando a criança vai para 

a creche e depois para a escola108? Segundo a pesquisa de Huss (1991), para 

o desenvolvimento da LFr, basta que os pais sejam consequentes quanto ao 

uso de sua L1 com a criança para o desenvolvimento seguro desta. 

Revisando o que já foi dito anteriormente neste trabalho sobre a situação 

aquisicional da LFr: 

 
a. o pai/a mãe que não é falante nativo da LFr pode falar e/ou en-

tender esta língua, o que facilita a interação do falante da LFr 
com o(s) filho(s) (em 2.2.3); 

b. a aceitação de criar filhos bilíngues pelo progenitor falante da 
LFo pode ser tanto positiva como negativa, podendo uma atitude 
negativa (ou de desconforto) gerar para a criança 2L1 uma situa-

                                                      
108 Estas horas diminuem sucessivamente conforme a criança passa a se engajar em atividades 
fora de casa. 
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ção constrangedora (que equivalemos aqui ao filtro afetivo de 
Krashen, em 3.5.2); 

c. a divisão pode seguir o modelo one person-one language (em 
1.2.1), ou apresentar outras características; 

d. a criança em questão pode ser primeiro, segundo ou terceiro fi-
lho109; 

e. o status da LFr na sociedade em que vivem pode ser positivo ou 
negativo (mais um fator que poderia ativar o filtro afetivo, revi-
sado em 1.2.2); 

f.      se a família vive isolada ou se pertence a um grupo de falantes 
da LFr (em 1.2.2), apresentando um contexto linguístico rico ou 
limitado... 

...e assim por diante. Poderíamos apresentar um número infinito de variáveis 

que influenciariam a aquisição da LFr, o que nos mostra que este processo 

aquisicional não independe de fatores externos, equivalendo nesta questão à 

forma de aquisição ou de aprendizado de uma L2. 

Chegamos então à questão da personalidade da criança. Na aquisição de 

uma L1 a personalidade e a afetividade não influenciam em seu desenvolvi-

mento. Na atual pesquisa observamos que a aquisição 2L1 exige mais da 

criança e que para o desenvolvimento da LFr é necessário a aceitação e a 

atenção dos pais, o fator personalidade também influencia na produção LFr 

da criança. Não pretendemos nos aprofundar nesta questão, pois não faremos 

uma análise científica deste traço, mas vale mencionar o caso de um de nos-

sos informantes que praticamente parou de falar português com a Int, devido 

ao fato de seus pais terem se separado um pouco antes do início das grava-

ções, mas que segundo sua mãe continuou a falar português com ela em am-

biente doméstico (em 2.3.5). Outro fator típico para o uso da LFr é o contex-

to no qual a criança se encontra, pois mesmo que fale as duas línguas com 

facilidade, costuma mostrar preferência pela língua que está sendo usada no 

contexto em que se encontra no momento. Não podemos ignorar que a capa-

cidade de trocar de língua dependendo do contexto já é em si um grande 

mérito, constatado também por Montrul (2008) e Yukawa (1997a). 

Para finalizar esta revisão das características envolvidas na aquisição 2L1, 

precisamos observar quais os tipos de desvios encontrados no desenvolvi-

mento morfossintático da LFr. Apresentam estes desvios os mesmos traços 

que os encontrados no desenvolvimento PBL1, podendo apresentar certo 

atraso, ou apresentam estes desvios outras características, semelhantes aos 

erros e desvios encontrados na aquisição de uma L2 ou, talvez, apresentando 

desvios próprios? O que sabemos é que não é raro o fato da LFr apresentar 

sinais de fossilização, sabemos também que a fossilização pode ocorrer no 

desenvolvimento da L1, por isso, não é necessariamente um traço L2. O 

resultado final deste aprendizado é, em compensação, muito difícil de defi-

                                                      
109 Montrul (2008:1-8) descreve vários casos de crianças que crescem em ambiente bilíngue. 
Temos, também, nos trabalhos de Bernardini (2004), Huss (1991), Schlyter (1987) e Yukawa 
(1997), vários casos, cada caso com uma particularidade. 
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nir, pois como já foi discutido nesta seção, o aprendizado da LFr depende de 

fatores externos, o que deixa em aberto o resultado alcançado pela criança, 

como, por exemplo, o caso dos non-speakers (relatados em 2.2.4).  

3.5.3.1 Síntese da seção 3.5  

Depois de feita a apresentação dos fatores que atuam na aquisição da lingua-

gem e das diferenças encontradas nos três tipos de aquisição e aprendizado 

aqui discutidos, faremos um resumo dos fatores aquisicionais corresponden-

tes a cada um deles.  

Na Tabela 11 (a seguir) fizemos uma seleção dos fatores aquisicionais 

que correspondem a cada tipo de aquisição: L1 (cinza escuro), L2 (tom mé-

dio) e LFr (cinza mais claro que representa os traços específicos da LFr). 

Como é possível observar nessa tabela, a AO (discutida em 3.2), especifica a 

divisão etária das diferentes etapas da aquisição, na qual a criança (o iniví-

duo) é exposta à língua, baseada nas divisões estipuladas por pesquisas rela-

cionadas à HPC. Em situação aquisicional especificamos o tipo de situação 

no qual a língua é apresentada ao aprendiz. Em tipo de input é colocada uma 

definição da variação entre L1 e L2, mas também a variedade encontrada de 

tipos de input com os quais um aprendiz pode deparar. Por fim, os processos 

L1 e L2 apresentam características opostas relativas ao contexto e ao que 

chamamos de fatores externos. Estes fatores são diferentes, ou opostos, na 

relação L1 contra L2. Observando a coluna da LFr, percebemos que o seu 

processo aquisicional às vezes equivale à L1 e às vezes ao processo L2. 

Pressupomos que, o fato de encontrarmos na LFr variedades individuais nos 

tipos de input e também na influência de fatores externos, encontraremos 

variedades individuais nos resultados da aquisição de nossos informantes 

2L1. Estas variedades individuais estão por sua vez ligadas à produção da 

criança 2L1, pois como já ponderamos anteriormente, se levarmos em consi-

deração o fato de estas crianças serem expostas à LFr desde muito cedo, a 

aquisição da morfossintaxe não deveria aprensentar desvios relativos à aqui-

sição L1. 

Observando a Tabela 11 fica claro que a aquisição L1 e LFr têm muitos 

pontos em comum (células marcadas com cinza escuro). A AO de ambas tem 

início desde o nascimento, a situação aquisicional é informal, são dependen-

tes de contexto e são expostas a um input oral e frequente desde o início. As 

diferenças que poderiam influenciar positiva ou negativamente a aquisição 

da LFr são, em primeiro lugar, o fato de o input da LFr, apesar de frequente 

de início, tender a diminuir conforme a criança cresce e adquire uma rede de 

contatos fora do ambiente doméstico. O input apresenta também variedade 

individual e, muitas vezes, se desenvolve em contextos linguísticos e situa-

cionais limitados, sendo estes fatores externos mais relevantes na aquisição 

L1, onde o ambiente linguístico supre as “faltas” de forma natural.  

Observemos a Tabela 11: 
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Tabela 11. A diferença entre os três tipos de aquisição 

Fatores aquisicio-

nais 

L1 L2 LFr 

Idade de exposição 

à língua (AO) 

Desde o nascimen-
to 
 

Depois de quatro 
anos de idade 

Desde o nascimento 
 

Situação aquisicio-
nal 

Informal Formal e informal Informal 

Tipo de input Oral Oral e escrito Oral 

 Frequente e abun-
dante 
 

Frequência e quan-
tidade individual 
 

De início frequente 
e abundante em 
contexto familiar. 
Seu espaço tende a 
diminuir com o 
passar dos anos 

Variado 
 

Variedade individu-
al 
 

Variedade individu-
al 
 

Contextos linguís-
ticos e situacionais 
variados 
 
 

Situação e lingua-
gem formais, varie-
dades limitadas 
quando não se 
encontra em situa-
ção de imersão 

Contextos linguísti-
cos e situacionais 
limitados, predomi-
nando a variante 
informal/doméstica 

Contexto Dependente Independente Dependente 

Fatores externos  Independente Dependente Dependente 

Apesar das diferenças esquematizadas acima, que apresentam semelhança a 

fatores relacionados à aquisição L2, levantamos mais uma vez, a questão do 

input, que a nosso ver, apesar das diferenças apresentadas, apresenta ainda 

condições para o desenvolvimento da morfossintaxe básica de nossos infor-

mantes 2L1, pois encontram em seu input frases simples e robustas com a 

gramática necessária para lhes fornecer o trigger para a aquisição da gramá-

tica do PB. Pois como Krashen (1985:2) também coloca: se o input é com-

preensível e suficiente, a gramática necessária será provida automaticamen-

te. Colocação válida para o aprendizado de uma L2 e intrínseca para as aqui-

sições de L1 e LFr. Encontramos nesta argumentação mais um motivo para 

testar a teoria seletiva da aquisição da linguagem de Lightfoot (1989). 

3.5.4 A seleção dos fenômenos a serem analisados 

Vemos, nas observações feitas sobre o nosso material, a possibilidade de 

observar a aquisição da morfossintaxe básica do PB de nossos informantes 

2L1. Verificaremos se o desenvolvimento das categorias funcionais de sua 

linguagem segue a hierarquia da fixação de parâmetros, comparando-o ao 

desenvolvimento de crianças PBL1.  

O emprego da Teoria dos Princípios e Parâmetros (P&P) é uma forma de 

testar nossa intuição. Para este propósito aplicaremos a P&P à teoria seletiva 

da aquisição da linguagem, colocada por Lightfoot (1989). Outro fator im-
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portante é observar não apenas a hierarquia da aquisição das categorias fun-

cionais, mas especialmente a forma como estas são adquiridas, se o seu de-

senvolvimento acontece através de um trigger (em 3.3), ou se as categorias 

funcionais têm de ser ensinadas aos nossos informantes 2L1. 

Repetimos aqui as questões centrais de nosso trabalho, apresentadas no 

capítulo 1: 

 
1) Bastam dados simples e robustos (Lightfoot, 1989), encontrados na 

fala das mães das crianças 2L1, para acionar as categorias funcionais 
da LFr?  

2) Sendo estas categorias funcionais acionadas, acompanham o desen-
volvimento destas, na LFr das crianças 2L1, a seqüência aquisicional 
do desenvolvimento das mesmas na linguagem de crianças PBL1? 

3) Caso as crianças 2L1 apresentem desvios na forma de aquisição da 
LFr, é possível distinguir se há influência direta da LFo na aquisição 
da LFr?   

Deixamos aqui a nossa revisão teórica para aplicá-la na análise de nosso 

corpus nos capítulos 4, 5 e 6. 

Não devemos ignorar que todas as crianças encontram obstáculos em seu 

desenvolvimento linguístico, como períodos de fossilização ou a generaliza-

ção de certas formas, mas vemos na observação do desenvolvimento das 

categorias funcionais uma forma nítida de observar a aquisição da lingua-

gem, por formarem a rede que desenvolve o núcleo de um sintagma verbal 

flexionado (doravante IP), ao qual o restante da enunciação se apóia (Meisel, 

1994:92). Optamos, por isso, por nos aproximar de nosso corpus observan-

do, em primeiro lugar, categorias funcionais dentro dos IPs registrados em 

nossas entrevistas 2L1, observando primeiramente a aquisição da flexão da 

primeira pessoa do singular (capítulo 4) e a seguir o emprego de frases ver-

bais como respostas curtas (capítulo 5), para por fim incluirmos projeções 

estendidas de sintagmas nominais dominados por uma categoria funcional 

(DP) analisando a concordância nominal (capítulo 6).  

Levando em conta os fatores acima, limitaremos a nossa análise ao que 

sabemos poder ser encontrado no ambiente próximo à criança, pois como foi 

observado por Figueira (2003:480): é a observação do erro que nos permite 

observar o desenvolvimento da linguagem na criança. A observação do vo-

cabulário seria a observação da falta, daquilo que não consta do input das 

crianças 2L1. Partiremos das entrevistas pré-viagem ao Brasil para observar 

se encontramos traços dos fenômenos sugeridos para a nossa análise na pro-

dução da criança, para sabermos se estes já foram acionados em ambiente 

doméstico, ou se são aprendidos, primeiramente, em situação de imersão em 

ambiente PBL1. Se houver acionamento, fixação e produção ativa na fala 

dos informantes 2L1, esta sequencia de seu desenvolvimento linguístico 

pode ser um indício de que as frases simples e robustas encontradas no input 

familiar sejam suficientes para a aquisição da gramática da LFr.  
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4 A análise da aquisição da marcação 
morfológica da primeira pessoa do singular 
no PB 

Até o presente momento fizemos uma revisão da situação familiar e linguís-

tica de nossos informantes em Estocolmo (capítulo 1), descrevemos o méto-

do usado para a escolha dos informantes e o processo da coleta dos dados 

(capítulo 2) e, por fim, uma fizemos uma discussão teórica, incluindo as 

diferenças aquisicionais detectadas por outros pesquisadores nos processos 

de aquisição L1, L2 e LFr (capítulo 3). 

Depois de termos descrito o conteúdo de nosso corpus e apresentado a 

base teórico-metodológica deste trabalho, faremos uso destes critérios para 

analisar os dados arrecadados, podendo assim avaliar o desenvolvimento do 

PBLFr de nossos informantes 2L1. Seguiremos, assim, com a análise da 

marcação morfológica do verbo na primeira pessoa do singular.  

Optamos por analisar a flexão verbal e, neste estudo, especificamente a 

flexão da primeira pessoa do singular, por ser a aquisição deste fenômeno 

gramatical de cunho básico e precoce na aquisição do PBL1 e por ser a for-

ma marcada do PB, sendo usada em todo o Brasil, independente do repertó-

rio do falante L1 (Del Ré, 2006; Figueira, 1985, 2003; Kato, 2000; Lemos, 

1975; Oliveira, 2000). 

A criança adquire a flexão verbal de sua L1 muito cedo. Mesmo antes de 

ter consciência de si mesma como indivíduo único, são registradas por volta 

dos dois anos de idade tentativas por parte da criança de conjugar o verbo na 

primeira pessoa do singular (Silva, 2009). Da mesma forma, já sabe desde 

bem cedo que o sujeito de uma ação pode ser uma parte do corpo ou um 

objeto qualquer, não delimitando ao papel de agente apenas a seres huma-

nos:  
(4:1)   
1. M: Ai, ai ,ai... quem jogou a colher no chão? 

          2. A: ((segura um de seus braços)) 
          3. A: O baço:o do Andé:é:é: 
          4. M: O braço do André? Que que tem no braço? 
          5. A: buaco 
  (M = mãe, A= André (1;8), em Del Ré, 2008: 95) 

Segundo Silva (2009:17), nas crianças pequenas “o ‘eu’ se enuncia apenas 

pela ‘falta’”. Nos casos de nossos informantes 2L1 o Eu já faz parte de sua 
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fala, já foi efetuado “o ato de inscrição da criança como sujeito na lingua-

gem” (Silva, 2009:25). A dificuldade em usar os pronomes de primeira pes-

soa, segundo Silva (2009:43) e Figueira (Figueira, 2003:490), advém do fato 

de a criança estar habituada a ser identificada com o pronome próprio, mes-

mo que os seus interlocutores a chamem por “tu”, ou por você (no caso de 

nossos informantes), ela hesita em referir-se na primeira pessoa, o que evi-

dencia o esforço da criança para entender as diferentes formas de endereça-

mento a ela.  

O fato de a marcação morfológica dos verbos na primeira pessoa do sin-

gular (1ps) ser considerada a forma flexional marcada do PB, é resultado do 

fato de o paradigma flexional estar sendo reduzido gradativamente. O portu-

guês, que de início fora uma língua pro-drop [+sujeito nulo], é hoje em dia 

no PB informal cada vez mais dependente do pronome pleno, por ter havido 

um enfraquecimento da morfologia verbal (Duarte, 1993, 2000). São apre-

sentadas duas vertentes que procuram explicar este enfraquecimento morfo-

lógico: a primeira vertente defende a causa de este desenvolvimento ter sido 

causado por mudanças fonológicas110 ocorridas no século XV, seguindo pro-

vavelmente o modelo francês (Oliveira, 2001); a segunda defende uma reor-

ganização do sistema pronominal com a introdução do pronome você111, que 

resulta na utilização do verbo flexionado na 3ª pessoa do singular (3ps) ao 

fazermos uma referência à 2ª pessoa do singular (2ps) (Duarte, 1993). A 

proposta de Duarte parece-nos mais convincente, pois percebemos com a 

introdução do pronome a gente, no final do século XIX, e com a substituição 

de vós por vocês, que o PB continua a simplificar o paradigma flexional do 

verbo, havendo maior aceitação destes novos “pronomes” na linguagem 

informal no Brasil, onde se passa da marcação morfológica na flexão verbal, 

à marcação lexical com o emprego de pronomes.  
A proposta desta seção é primeiramente verificar o desenvolvimento mor-

fossintático da aquisição da 1ps por crianças 2L1 português-sueco. Os desvi-

os gramaticais encontrados no corpus 2L1 serão comparados aos desvios 

encontrados nas entrevistas feitas com os informantes brasileiros (L1). Ape-

sar de o input oferecido pelas mães de nossos informantes ser restrito e basi-

camente unimonitorado, o que sabemos poder gerar limitações na aquisição 

da LFr, pressentimos, neste caso da flexão na 1ps que, apesar de o processo 

aquisicional apresentar um ritmo mais lento, poderá apresentar tanto nos 

desvios, como na seqüência da aquisição da morfologia deste fenômeno 

gramatical, um desenvolvimento linguístico semelhante ao de crianças brasi-

leiras PBL1, pois para o acionamento desta forma não devem bastar frases 

simples e robustas encontradas na fala das mães de nossos informantes. Co-

                                                      
110 “O surgimento das duas opções gramaticais é consequência da perda do /d/ intervocálico 
nos morfemas lexicais e flexionais das formas verbais de 2ª pessoa do singular e do plural” 
(Oliveira, 2001:457). 
111 Duarte sugere que você, originalmente Vossa Mercê, dá início ao uso de verbos na 3ps 
com pronomes de 2ps, pois os pronomes de tratamento combinam sempre com formas ver-
bais de 3ª pessoa (Duarte, 1998:192).  
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mo já visto anteriormente, Lightfoot (1989) propõe que a criança desenvolva 

sua língua a partir de dados simples e robustos (Degree-0 learnability) en-

contrados na língua-E do adulto (a língua-alvo da criança), para desenvolver 

a língua-I da sua L1. 

A análise da aquisição da flexão 1ps, é a categoria INFL marcada112 do 

PB, e é constituída pelas categorias AGR e T. A categoria INFL é uma das 

primeiras a ser fixada dentro da constituição sintática da língua (Meisel, 

1994). Os princípios parametrizados da GU são observáveis na aquisição da 

linguagem pela criança, sendo estes diretamente ligados às categorias fun-

cionais. Das três categorias gramaticais acima, AGR (concordância) é a pri-

meira a ser desenvolvida, sendo a noção de finitude dependente de concor-

dância (e depois de tempo) para se manifestar (Meisel, 1994:90). Outro 

componente que se mostra relevante, a partir da pesquisa 2L1 de Meisel, é o 

fato destas categorias funcionais (a morfossintaxe) serem adquiridas e mani-

festadas na fala da criança desde muito cedo, independentemente da compe-

tência pragmática da língua que está adquirindo (Meisel, 1994:94). Este fator 

é um fator crucial para a escolha de fenômenos analisáveis em nosso materi-

al.  

Na fase inicial da aquisição da linguagem, já é possível perceber a inten-

ção de AGR na fala da criança mesmo nas frases de uma ou duas palavras 

(podendo aqui a combinação ser SV ou OV), sendo as orações completas na 

sua maioria construções aprendidas por inteiro, frases feitas, como por e-

xemplo: “esse/isso é meu”, “tô com fome”, “eu não sei”. Sendo suposto que 

a criança adquira primeiramente a construção para depois desenvolver sua 

autonomia.  

A partir do resultado observado do desenvolvimento da LFr, durante o pe-

ríodo das gravações, analisaremos se é possível considerar a viagem dos 

informantes ao Brasil como um fator que ativa um parâmetro já acionado da 

LFr. Pressupomos que a estadia em um ambiente PBL1 desencadeie a fixa-

ção do parâmetro flexional no desempenho linguístico das crianças 2L1, sem 

que elas tenham tido nenhum tipo de instrução formal. As questões que pro-

pomos responder em relação aos traços aquisicionais da 1ps são três: 

 
1. Há desenvolvimento da flexão 1ps durante o período das grava-

ções? 
2. Podemos considerar a estadia de um mês no Brasil como o fator 

ativador da flexão 1ps no desempenho das informantes 2L1? 
3. O que acontece com a produção ativa adquirida no Brasil depois 

de alguns meses em contexto LFo?  

Nesta seção, introduziremos, primeiramente, o sistema de conjugação verbal 

da língua sueca, a LFo dessas crianças, para depois apresentarmos a conju-

gação dos verbos em português, com uma revisão diacrônica do desenvolvi-

                                                      
112 Como visto em 3.1.1, é considerada a forma marcada da flexão verbal, por ser a única 
sempre flexionada (Holmberg et al, 2009). 
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mento do paradigma verbal do PB. Para termos um termo de comparação 

observaremos estudos feitos sobre a aquisição de flexão de pessoa por crian-

ças PBL1 e, também, como este fenômeno se apresenta no desempenho dos 

informantes L1 de nosso corpus. Por fim, trataremos do desenvolvimento da 

marcação morfológica 1ps em nosso corpus 2L1, sendo esta parte dividida 

em três seções: antes das informantes irem ao Brasil, logo após a sua volta a 

Estocolmo e uma última entrevista alguns meses depois de sua volta.  

 

 

4.1 O paradigma flexional dos verbos em sueco 

Analisaremos nesta seção a aquisição da marcação morfológica dos verbos 

em português, por ser um fenômeno gramatical que se diferencia parame-

tralmente do sistema flexional na língua sueca.  Na LFo de nossos informan-

tes, o verbo não é conjugado da mesma forma que na sua LFr.  Pois, o parâ-

metro flexional da língua sueca é [- pronome nulo] e [- AGR], enquanto que 

no PB ambas os traços são acionados positivamente. Essa diferença é essen-

cial para que possamos verificar se há, ou não, uma influencia da LFo sobre 

a LFr da criança.  

Existem, no paradigma flexional dos verbos em sueco, verbos irregulares 

e quatro conjugações regulares
113

: três fracas (I, II e III) e uma forte (IV).  

Tabela 12. Flexão dos verbos em sueco 

 Verbos de conjugação fraca Verbos de conju-
gação forte 

Verbos irre-
gulares 

 Cha-
mar 

Com-
prar 

Pesar Cos-
turar 

Correr Cair Ver Andar 

 I II II III IV IV   

Infinitivo kalla köpa väga sy springa falla se gå  

Presente kallar köper väger syr springer faller ser går 

Passado kallade köpte vägde sydde sprang föll såg gick 

Particípio kallat köpt vägt sytt sprungit fallit sett gått  

 

As conjugações com final –de e –te no pretérito são consideradas conjuga-

ções fracas, enquanto que as conjugações nas quais a vogal temática é troca-

da e o sufixo é irregular, são chamadas de conjugações fortes, sendo ambas 

as formas consideradas regulares. Os verbos irregulares são aqueles cujo 

paradigma é composto por formas flexionais tiradas irregularmente das qua-

tro conjugações regulares. Independente do verbo ser regular ou irregular é 

usada, no sueco, sempre a mesma forma para todas as pessoas gramaticais, 

não havendo em nenhum caso a flexão pessoal do verbo.   

O paradigma flexional do sueco não marca a categoria concordância [-

AGR], mas marca a categoria tempo [+T], diferenciando-se assim do PB, 

                                                      
113 Esta apresentação se baseia nos dados das gramáticas prescritivas de Dahl (1982:66-68) e 
Jörgensen & Svensson (2001:28-30). 
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que marca ambos [+AGR, +T] nos sintagmas verbais flexionadas [IP]. Te-

mos aqui parâmetroas variáveis, fixados de formas diversas nas duas línguas 

adquiridas por nossos informantes 2L1.   

Tabela 13. Comparando os dois sistemas 

Presente Passado114 Pretérito perfeito 

Sueco Português Sueco Português 

Jag springer 
1ps correr+pres. 

Eu corro 
  

Jag sprang 
1ps correr+pret. 

Eu corri 
 

Du springer 
2ps correr+pres. 

Tu corres 
 

Du sprang 
2ps correr+pret. 

Tu correste 
 

Han springer 
3ps correr+pres. 

Ele corre 
 

Han sprang 
3ps correr+pret. 

Ele correu 
 

Vi springer 
1pp correr+pres. 

Nós corremos 
 

Vi sprang 
1pp correr+pret. 

Nós corremos 
 

Ni springer 
2pp correr+pres. 

Vós correis 
 

Ni sprang 
2pp correr+pret. 

Vós correstes 
 

De springer 
3pp correr+pres. 

Eles correm 
 

De sprang 
3pp correr+pret. 

Eles correram 

 

As crianças que têm sueco como L1, apresentam um período de generaliza-

ção dos sufixos temporais, onde usam os sufixos –de e –te, pertencentes à 

conjugação fraca, para indicar o passado também em verbos de conjugação 

forte dizendo, por exemplo, springde ao invés de sprang (Tabela 13); o 

mesmo acontecendo com os verbos irregulares, onde gick fica gådde 

(Håkansson, 1998:36-37). Em relação ao emprego de verbos no infinitivo 

em frases finitas, as crianças apresentam as mesmas características detecta-

das na aquisição L1 de inglês e alemão (Kupisch & Rinke, 2007:103), lín-

guas nas quais o infinitivo e o presente apresentam formas fonologicamente 

ambíguas, kalla (infinitivo), kallar (presente), podendo o r ser omitido na 

fala informal do sueco, resultando assim em formas fonologicamente muito 

semelhantes. 

Observemos, a seguir, a conjugação dos verbos em português. 

 

 

4.2 A conjugação de verbos em português 

Além da diferença encontrada entre os paradigmas flexionais do sueco e do 

português, que apresentam diferença no fato de o paradigma sueco ser [-

AGR], a escolha do verbo flexionado na 1ps para esta análise é feita por ser 

uma flexão do paradigma verbal do PB que permanece intacta, apesar de ter 

havido grandes mudanças referentes ao emprego das conjugações de pessoa. 

                                                      
114 Optamos por usar aqui o termo passado, pois na língua sueca não temos uma forma equi-
valente para o Pretérito Perfeito. O equivalente seria o Imperfekt do sueco, que por sua vez 
inclui tanto o Pretérito Perfeito como o Imperfeito (Bjellerup, 1990:137). 
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O paradigma verbal inicial (normativo) do português tem sido mudado cons-

tantemente pelo usuário do PBL1, em um continuum, surgindo mudanças em 

todas as pessoas gramaticais, exceto na 1ps.  

A marcação morfológica na 1ps é também um fenômeno que independe 

da região do país e da escolarização das pessoas com as quais as crianças 

2L1 possam ter tido contato durante a sua estadia no Brasil, fator importante, 

pois é no contato com o input monolíngüe nativo que encontram uma opor-

tunidade para ativar seus conhecimentos da LFr. Este é também um fator 

independente da região do país na qual as mães de nossos informantes têm 

suas raízes.  

Outra razão levada em consideração é o fato de todas as crianças brasilei-

ras pertencentes à classe média culta conjugarem o verbo na 1ps desde muito 

cedo
115

. Diálogos espontâneos entre pais e filhos, registrados pelas pesquisa-

doras brasileiras Del Ré (2006), Figueira (1985, 2003) e Lemos (1975), con-

têm dados que confirmam este fato, os quais mostram formas verbais na 1ps 

enunciadas pelas crianças a partir dos dois anos de idade. 

4.2.1 O desenvolvimento diacrônico do paradigma flexional do 

PB 

Duarte (1993, 1998, 2000) apresenta em seus artigos o desenvolvimento 

diacrônico do paradigma flexional no PB. O PB passa de uma língua pro-

drop, com o princípio “evite pronome”116, a uma língua com um aumento 

sucessivo (e obrigatório) do uso do pronome pleno (1998:191), tornando-se 

assim uma língua pro-drop parcial
117

.  

Segundo a análise de Duarte (2000), o uso do pronome pleno passa de 

20% em 1845, a 74% em 1992 (2000:19). A causa desta mudança é a simpli-

ficação do paradigma flexional, já registrada em meados do século XIX em 

peças de teatro de cunho popular, com o uso mais frequente do pronome 

você ao referir-se à segunda pessoa do singular (2ps), que por sua vez influ-

encia a conjugação dos pronomes de 2ps, por ser conjugada na terceira pes-

soa do singular (3ps). A seguir surge a forma a gente usada paralelamente ao 

nós, na primeira pessoa do plural (1pp). Ao mesmo tempo, as formas verbais 

de tu e vós são cada vez menos usadas, sendo o tu
118

 substituído por você e o 

                                                      
115 Com esta afirmação não descartamos a possibilidade de todas as crianças brasileiras con-
jugarem o verbo na 1ps, mas como não foram encontrados estudos sobre aquisição PBL1 de 
crianças pertencentes a outras classes sociais, restringimo-nos nossa afirmação a dados já 
estudados. 
116 Em Chomsky, 1982. 
117 O PB permite o pro-drop, mas de forma restritiva, sendo este modelo baseado na tematiza-
ção do NP referente ao contexto, ou seja, é dependente de um contexto específico, muitas 
vezes encontrado em frases que se referem a um sujeito introduzido anteriormente (topic-
drop) (Holmberg, Nayudu & Sheehan, 2009). 
118 Algumas regiões do Brasil ainda usam o pronome pessoal tu, havendo uma variação na 
concordância verbal, sendo o verbo às vezes conjugado na 2ps e às vezes na 3ps. 
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vós119 por vocês. Por fim, passamos a usar cada vez menos o pronome na 1pp 

(nós) na linguagem falada informal, restando apenas três formas do para-

digma flexional coloquial de conjugação de verbos: 1ps, 3ps e 3pp
120

.  

Atualmente encontramos no Brasil três paradigmas flexionais denomina-

dos norma culta, norma comum e norma popular, apresentados na tabela 

abaixo (Leite, 2008:108-109): 

Tabela 14: As três normas flexionais do PB121 

1° paradigma: norma culta 2° paradigma: norma co-
mum 

3°paradigma: norma popu-
lar 

Eu vendo Eu Vendo Eu vendo 

      

Tu122  Tu  Tu  
Ele  Ele  Ele  
Você vende Você Vende Você vende 
A gente  A gente  Nós  
  Nós  A gente  
Nós vendemos   Eles  
A gente123    Vocês  
      
Eles vendem Eles  Vendem   
Vocês  Vocês    

O português usado por falantes de formação universitária é o paradigma 

denominado norma culta
124

. Entre outros traços morfossintáticos que defi-

nem esta variante encontramos: o uso da concordância nominal normativa 

para todas as pessoas gramaticais (com a exceção do pronome vós); uso dos 

tempos verbais adequados; preferência pelo uso do pronome nós, ao invés do 

uso de a gente, considerado menos formal; além disso a riqueza da constru-

ção sintática e a precisão na escolha lexical (Leite, 2008:108-111). Adicio-

namos à conclusão de Leite, o resultado do estudo contrastivo de Zilles 

                                                      
119 Ainda vivo em contexto religioso, por isso conhecido e rapidamente acessado por falantes 
PBL1, representado na linguagem litúrgica formulaica, em registro restrito. 
120 Apesar de a presença ou ausência do pronome pleno não ser o foco de nosso estudo, temos 
de saber qual o tipo de input a que nossos informantes 2L1 e L1 são submetidos para a aquisi-
ção do PB. Não podemos, por isso, deixar de mencionar que há estudos que mostram uma 
tendência contrária aos estudos de Duarte. Cabana (2007) registra na produção de seus infor-
mantes mineiros (de Belo Horizonte) uma tendência a favor do pronome nulo em sua lingua-
gem falada, pois há “um ligeiro crescimento do uso do sujeito nulo do primeiro período [iní-
cio da década de 80] para o mais recente [2004] e essa preferência é maior no grupo mais 
jovem em ambos os momentos” (2007:10), sendo o uso do pronome pleno mais frequente na 
geração mais velha, constatando assim, não haver evidências de mudança quanto ao aumento 
de emprego do pronome pleno da variante falada em Belo Horizonte. 
121 Adaptação da tabela encontrada em Leite (2008:108). 
122 A nosso ver esta forma não deve ser considerada parte do paradigma da norma culta do 
PB. 
123 A nosso ver esta forma também não deve ser considerada parte do paradigma da norma 
culta. 
124 Segundo os estudos do Projeto NURC (Castilho & Preti, 1986), mesmo na linguagem 
informal, os falantes cultos mantém este paradigma. 
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(2005), no qual constata que a frequência do uso de a gente está ligada à 

geração à qual o falante pertence. Os participantes da pesquisa de Zilles per-

tencem todos ao grupo considerado culto, e mostram em sua produção uma 

média de 72% de preferência pelo uso de a gente substituindo o nós 

(2005:47). Zilles menciona também exemplos (não quantificados) de a gente 

substituindo a 1ps na fala destes mesmos informantes (2005:26). 

A norma comum encontra-se em um continuum entre a norma culta e a 

popular, apresentando traços de ambas: a concordância nominal é rígida, 

mas é comum, por exemplo, o uso de a gente conjugado na 3ps, para substi-

tuir nós ou mesmo eu (Leite, 2008:109; Zilles, 2005:26). Por fim, encontra-

mos no paradigma flexional popular uma grande economia de concordância 

em geral, restando apenas duas pessoas gramaticais, 1ps e 3ps, sendo até 

mesmo a 1ps inclusa frequentemente na expressão a gente, apresentando 

uma construção sintática limitada e um conhecimento limitado do léxico 

(Leite, 2008:108-111). 

Partindo da descrição dos paradigmas de flexão verbal feita acima, perce-

bemos que a flexão da 1ps passa a ser a forma marcada em seu contexto 

atual, principalmente no paradigma popular, por ser a sua única forma con-

jugada. Chomsky (1982) defende haver uma preferência por parte da criança 

para a aquisição de formas não marcadas, sendo exigida para a aquisição das 

formas marcadas evidência positiva, ou então, evidência negativa direta ou 

indireta125. É importante grifar esta observação para a análise da aquisição da 

marcação morfológica da 1ps, à qual nos propomos.  
 
 

4.3 Aquisição da marcação morfológica da primeira 

pessoa do singular 

É interessante compararmos esta visão gerativista com observações feitas 

por Jakobson, que em sua pesquisa observa que o uso de pronomes é adqui-

rido pela criança bastante tarde, apresentando que a “dificuldade em usar os 

pronomes na primeira pessoa [...] advém do fato de a criança estar habituada 

a ser identificada com o nome próprio” (Silva, 2009:43). Mesmo antes da 

consciência do Eu a criança já conjuga o verbo na primeira pessoa do singu-

lar, como vemos nos trabalhos de Del Ré (2008), Figueira (1985) e Lemos 

(1975), nos quais as crianças por elas observadas já apresentam em sua fala a 

flexão do verbo, tanto de pessoa, como de número. A importância da con-

cordância de pessoa, que em português pode afetar a organização de outras 

funções gramaticais, é adquirida rapidamente pela criança. Por isso, a análise 

da concordância pessoal é para nós de importância crucial, pois o falante L1 

pode apresentar maior exigência em relação à marcação morfológica da 1ps, 

o que proporcionará à criança 2L1 um motivo para ativar seus conhecimen-

tos ao se encontrar imersa em um contexto PBL1, apresentando a viagem ao 

                                                      
125 Ver 3.1.1 para o desenvolvimento deste raciocínio. 
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Brasil um nítido fator ativador do fenômeno em questão (equivalente à evi-

dência negativa indireta).  

Os trabalhos de aquisição L1 usados nesta seção (Del Ré, 2006; Figueira, 

1985, 2003; Lemos, 1975; Silva, 2009) tratam, sem exceção, de estudos lon-

gitudinais de casos isolados, que observam a aquisição do PBL1, por crian-

ças pertencentes à classe média culta, no Estado de São Paulo
126

.  

Iniciaremos a apresentação destes exemplos com o diálogo registrado por 

Del Ré (2007) entre o menino C e sua mãe. O menino C (2;1) mostra, nesta 

curta seqüência, que já faz uso do verbo flexionado na primeira pessoa do 

singular [+AGR], usando tanto eu gosto, como eu comei enquanto almoça 

conversando com sua mãe (M) e com a babá (B): 
(4:2)127: 
1. C.: (...) cenola pá eu comê (...) o:lha::: ((olhando para o prato)) éba éba 
2. M.: Que papazão quero ver se/ tó quero ver se o C. vai comer tudo... o 
3. rabanete que ele gosta 
4. C.: Eu gosto 
5. M .: Minha mãe tempera com limão o rabanete  
6. B.: é mais gostoso? 
7. M.: Ele adora...nã:o come direitinho...tá quente ainda... tá quente filho...   
8. tó ((oferecendo a colher)) 
9. C.: Eu comei 
10. M.: ((rindo)) Tá quente é? 
11. C.: Tá quente ((olhando para a câmera))... tá quente ó... ((olhando  
12. para a câmera)) (...) 
   (Del Ré, 2006:27-28) 

No corpus que compõe o material analisado por Lemos (1975)
128

, são regis-

tradas as falas de dois meninos com as idades entre 1;6,15 e 2;4,21. Os sin-

tagmas verbais flexionados [IP] tô nanando (Lemos, 1975:315), achei 

(1975:358), eu tô batendo, tô fazendo, (1975:359), são registrados quando 

um dos meninos está com a idade de 2;0,10; uma semana depois, com 

2;0,17, são registradas as frases:  vô pegá, vô pô (1975:359). Com 2;0,17 

este menino já usa o verbo no presente do indicativo, futuro do presente e no 

gerúndio. Em um curto diálogo entre mãe e filho, observamos a rapidez com 

que o menino, então com 2;3,8 (três meses depois), demonstra ter desenvol-

vido seu desempenho da flexão do verbo na 1ps, usando tanto o presente do 

indicativo como pretérito imperfeito no mesmo turno: 
(4:3)  
1. M: você está resfriado 

          2. L: num tô! tava 
                 M = mãe, L= inicial do menino (Lemos, 1975:380-1) 

                                                      
126 Mais precisamente Araraquara, Botucatu, Campinas, São Carlos e São Paulo. 
127 Os grifos dos exemplos usados nesta transcrição foram adicionados por nós. Manteremos 
as normas de transcrição usadas no texto original. 
128 Lemos (1975) estuda a aquisição dos verbos ser e estar por duas crianças brasileiras. 
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Em Figueira
129

 (1985), também encontramos frases nas quais a criança se 

expressa flexionando o verbo na 1ps. Apresentamos aqui dois exemplos 

registrados na pesquisa de Figueira (1985), ditos pela informante A, em 

(4:4a), seis meses mais velha que o menino da pesquisa de Lemos (acima) e 

no exemplo (4:4b) um ano e cinco meses mais velha: 
(4:4)  
a. 1. A.: Eu vou perder o carrinho 2;9,0 (1985:73) 

          b. 1. A.: Mãe, não sei se esse balanço vai te cair  3;8,15 (1985:77) 

Muitas das formas usadas pelas crianças, nesta fase de aquisição da L1, po-

dem apresentar desvios da norma adulta ou, nesses casos, equivalentes à 

norma culta. No material de Figueira (1985) aparecem alguns exemplos, nos 

quais podemos observar que mesmo não correspondendo à forma usada pelo 

adulto, estas formas registram que a criança PBL1, procura referir-se a si 

mesma marcando morfologicamente o verbo. Extraímos alguns exemplos de 

ocorrências divergentes do trabalho de Figueira para ilustrar esta questão: 
             (4:5)  
          a. 1. A.: Quanto tempo eu não ouçava essa música 3;7,29 (1985:143) 
          b.1. A.: Eu tenti. Tentei...  4;8,14 (1985:188) 

     c.1. A.: Fechi         4;8,25 (1985:145) 
        2. M.: Fechou, né?  

Percebemos acima que a criança A já se encontra em idade mais avançada, 

entre 3;7 e 4;8 anos. Isto indica que, mesmo para as crianças PBL1 a aquisi-

ção da flexão dos verbos e a aplicação do sufixo correto é um processo de-

morado, não havendo uma fixação precoce dos parâmetros verbais. Mas há, 

como já dissemos, a intenção de marcar o verbo na pessoa, ou seja, a criança 

já adquiriu INFL. 

Os exemplos que ilustram a apresentação acima mostram semelhança no 

desempenho das crianças estudadas, que conjugam as formas dos verbos 

regulares corretamente, mas apresentam dificuldade com a norma alvo nas 

formas que desviam da regularidade prevista, confundindo as flexões das 1ª, 

2ª e 3ª conjugações, usando comei , ao invés de comi ou então tenti ao invés 

de tentei. Não podemos considerar esse “alinhamento de formas” como uma 

fórmula válida para a generalização das formas verbais, estando tal movi-

mento “longe de ser absoluto, como se derivasse da aplicação cega e exclu-

siva de uma regra, a atingir, em dado momento, todos os alvos” (Figueira, 

2003:479-80). Assim, não basta nos limitar aos casos de generalização de 

regras na aplicação dos sufixos, ou mesmo à curva de desenvolvimento em 

“U” (Figueira, 2003:489-490) para desvendar o caminho da aquisição deste 

fenômeno do paradigma verbal do PB, pois há uma imprevisibilidade no tipo 

de desvio a ser cometido pela criança, devido à heterogeneidade de formas 

flexionais.  

                                                      
129 Figueira (1985) estuda a aquisição de verbos causativos por uma criança brasileira. 
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Clahsen, Aveledo & Roca (2002) analisam a aquisição da flexão verbal 

do espanhol em crianças de 1;7 a 4;7. Em seu estudo, Clahsen et al abservam 

que a aquisição da flexão de verbos regulares apresenta, como mencionado 

acima para o PB, a generalização das formas flexionais e também o emprego 

errôneo dos sufixos de uma conjugação na flexão de um verbo pertencente a 

outra conjugação. Esta generalização das formas flexionais regulares pode 

também ser empregada a verbos de flexão irregular, mas observam que a 

flexão de um verbo irregular não é generalizada e empregada a verbos regu-

lares. Nas formas onde a conjugação apresenta uma raiz irregular, a tendên-

cia da criança é empregar uma forma “regularizada” desta raiz, como uma 

forma default quando não têm acesso à forma requerida (Clahsen et al, 2002: 

615f).  

Outro fator que se mostrou relevante foi a frequencia de ocorrência do 

verbo irregular, mostrando que as formas mais frequentes são adquiridas 

mais rapidamente que as formas mais raras, fator que, segundo Clahsen et al, 

indica que as formas irregulares possam ser armazenadas na memória 

(2002:618), sendo assim parte do léxico e não da aquisição dos parâmetros 

INFL da língua. Consideramos plausível que o mesmo seja válido para a 

aquisição dos verbos de raiz irregular no português.      

Os verbos, que constam dos exemplos 4:2 a 4:5, restringem-se à flexão no 

presente do indicativo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do pre-

sente e do gerúndio. As crianças que participam desses trabalhos encontram-

se na faixa etária de 2;0 a 4;8 anos, idade compatível à das crianças do traba-

lho de Clahsen et al. A segmentação dos exemplos em português nos mostra 

que, a partir dos dois anos de idade, a criança PBL1 já apresenta a intenção 

de conjugar certos verbos na 1ps ao se referir a si mesma (4:2), mostrando 

também que o processo aquisicional deste fenômeno gramatical é demorado 

(ver (4:5c): fechi)
130

. No trabalho de Figueira (2003) os verbos observados 

são em sua grande maioria regulares e usados com frequência no vocabulário 

doméstico, ou seja, mesmo com o input monolíngüe nativo do PB, a aquisi-

ção da flexão verbal se apresenta trabalhosa também para a criança brasilei-

ra, onde a generalização das formas regulares aparentemente se estende por 

um período mais longo que o aprensentado nos registros da aquisição do 

espanhol (Clahsen, 2002). 

Introduziremos agora o resultado do grupo de informantes brasileiros, fa-

lantes de PBL1. 

 

 

4.4 A marcação morfológica da 1ps no corpus L1 

Nas entrevistas feitas com os informantes brasileiros não detectamos ne-

nhum desvio da norma culta na fala dessas crianças, se encontrando essas 

                                                      
130 Desvios dos padrões morfológicos, referentes à flexão de verbos, são comuns, podendo ser 
encontrados na fala de crianças PBL1 até sete anos de idade. 
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entre 6;9 e 7;8. As ocorrências dos verbos flexionados na 1ps, apresentadas 

nestas entrevistas, serão divididas em dois grupos: 

 
- enunciados que seguem a norma adulta culta informal - culta  
- enunciados que desviam da norma adulta culta informal – desviante 

 

Tabela 15. Ocorrências 1ps encontradas no corpus L1 

Nome Idade  Culta Desviante Total  

Iana 7;8 37 - 37 

Joca 6;11 91 - 91 
Rosa 6;10 46 - 48 
Zé  6;9 30 - 30 

Como podemos observar na tabela acima, os informantes L1 não apresentam 

dúvidas em relação ao uso da flexão verbal na 1ps. Há, todavia, uma discre-

pância entre o resultado quantitativo de Joca, no uso de verbos na 1ps, se 

comparado ao dos outros informantes L1. Todas as crianças falam muito 

sobre o seu dia-a-dia e de si mesmas, de suas relações com familiares e ami-

gos. O que destaca a produção de Joca é o fato de fazer questão de marcar as 

diferenças entre si mesmo (eu) e seu irmão mais velho:  
 
(4:6) Joca (6;11) explicando seus “negócios”   
1. Int:   é: (+) cês fazem esse tipo de brincadeira na Escola? 
2. J:      ach'que/ acho que não 
3. Int:   não? 
4. J:    quer dizer, são meus negó:cios, a gente brinca faz cabana, eu vendo 
5.         a cabana,  
6. Int:   vende a cabana? 
7. J:     cuido dos meus negócios 
8. Int:   ((ri)) pra quem que cê vende a cabana? 
9. J:      ah: pr’umas pessoas 
10. Int: da sua classe?  
11. J:    é: ou da mi:nha (+) não da classe do meu irmão que tá no segundo    
12.        ano 

Já na linguagem das outras crianças encontramos grande quantidade do pro-

nome genérico a gente estando o verbo que o acompanha, sem exceção, con-

jugado na 3ps. 

Zé, Iana e Rosa falam muito sobre suas famílias e atividades conjuntas 

nas suas entrevistas. Interpretamos a diferença quantitativa registrada na 

Tabela 15 como o resultado do posicionamento da criança em relação ao 

grupo, incluindo-se a ele (a gente) ou marcando sua autonomia, distancian-
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do-se (eu)131. Observemos no exemplo (4:7) abaixo, como Zé se inclui nas 

atividades familiares empregando agente: 

 
(4:7) Zé (6;9) contando sobre suas férias com a família 
1. Z: a gente pensou em comprá uma [lareira], mas eu num sei se a gente   
2. vai comprá (+) 
3. Int: hm (+) é gostoso quando fica frio assim, né? 
4. Z: é (+) 
5. Int: aí é bem gostoso (+) 
6. Z: a gente já fo/ a gente acabou de voltar de Minas Gerais (+) 
7. Int: é: quem que é de Minas? 
8. Z: ninguém, mas só que meu pai viaja muito prá lá, é uma vez, aí, ah: 
9. hoje, antes de ontem, não sei quando a gente voltou, a gente foi prá lá  

Deixamos os exemplos L1 por agora, para observarmos o desempenho dos 

informantes 2L1. 

 

4.5 A marcação morfológica da 1ps em nosso corpus 
2L1 

4.5.1 Seleção do material usado 

Para a análise do desenvolvimento da aquisição da marcação morfológica 

1ps, foram selecionadas todas as ocorrências de [IP] com o verbo conjugado 

na 1ps, produzidos por nossos informantes, em todas as entrevistas 2L1132. 

Na Tabela 16, a seguir, apresentamos as entrevistas registradas em seqüência 

cronológica para cada criança
133

. Estas entrevistas serão usadas para verificar 

se a viagem ao Brasil realmente tem um efeito ativador na produção de, 

principalmente, Anna e Maria, ou se desenvolvimento semelhante ocorre 

também, por exemplo, na fala de Deco durante o esse período, mesmo sem 

ter estado no Brasil. A produção de Bia nos interessa por apresentar traços 

claros de desenvolvimento L1, pelo menos no que diz respeito à sua produ-

ção em uma conversa informal. Vejamos abaixo a quantidade de ocorrências 

de verbos flexionados na 1ps e dos desvios registrados nas diferentes entre-

vistas: 

  

                                                      
131 Não discutiremos esta questão mais a fundo, restringindo-nos à análise das ocorrências 
1ps. 
132 As IPs encontram-se no Apêndice 2, em 9.1.2. 
133 Os critérios usados para a seleção deste material já foram apresentados em 2.4. 
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Tabela 16. Ocorrências 1ps nos informantes 2L1. 

Informantes134 Idade MLU 1ps culta 1ps desviante 3ps Total 

Anna  
(A2-B1-D1-K1) 

7;8,28 
 

 5 (83%) 
 

- 
 

1 (17%) 6 

Anna  
(A3-O2) 

7;10,26 
 

2,33 7 (64%) 
 

- 
 

4 (36%) 11 

Anna  
(A5-O3) 

7;11,21 
 

2,72 4 (50%) 
 

- 
 

4 (50%) 8 

Anna  
(A4-B3-D3-K2-M5) 

8;2,14 
 

 1 (50%) 
 

- 
 

1 (50%) 2 

Anna  
(A6) 

8;2,20 
 

3,26 10 (100%) 

 
- 
 

- 10 

Bia  
(A2-B1-D1-K1) 

7;2,13 
 

4,15 13 (93%) 
 

- 
 

1 (7%) 14 

Bia  
(B2) 

7;3,25 
 

4,36 42 (97,7%) 
 

1 (2%) 
 

- 43 

Bia  
(A4-B3-D3-K2-M5) 

7;8,0 
 

3,74 1 (100%) 
 

- 
 

- 1 

Deco  
(A2-B1-D1-K1) 

5;8,4 
 

3,32 5 (72%) 

 
- 
 

2 (28%) 7 

Deco  
(D2-T2) 

5;11,28 
 

2,88 3 (25%) 
 

- 
 

9 (75%) 12 

Deco  
(A4-B3-D3-K2-M5) 

6;1,20 
 

2,33 1 (100%) 
 

- 
 

- 1 

Kin  
(A2-B1-D1-K1) 

8;3,4 
 

2,26 2 (67%) 
 

- 
 

1 (33%) 3 

Kin  
(A4-B3-D3-K2-M5) 

8;8,20 
 

2 - 
 

- 
 

- - 

Maria  
(M2) 

6;1,16 
 

2,10 1 (50%) 
 

- 
 

1 (50%) 2 

Maria  
(M4) 

6;3,3 
 

3,42 50 (86%) 
 

3 (5%) 
 

5 (9%) 58 

Maria  
(M6) 

6;6,13 
 

3,76 22 (95,5%) 1 (4,5%) - 23 

Maria  
(A4-B3-D3-K2-M5) 

6;6,17  6 (86%) 1 (14%) - 7 

Oscar  
(A3-O2) 

4;5,12 1,54 - - 2 (100%) 2 

Oscar  
(A5-O3) 

4;6,17 1,28 2 (33%) - 4 (67%) 6 

Titti  
(D2-T2) 

3;11,0 1,26 - - - - 

Podemos ver na apresentação dos resultados quantitativos das entrevistas L1 

(Tabela 15), que a quantidade de ocorrências de verbos conjugados na 1ps é 

menor nas entrevistas 2L1. Observando os resultados da Tabela 16, vemos 

que é apenas nas entrevistas B2 e M4 que as informantes apresentam quanti-

                                                      
134 O português na fala de Kin, Oscar e Titti é muito inconstante, usam poucas palavras em 
português, restringindo-se a expressões de uma ou duas palavras, ou então a repetições de 
frases usadas pela Int. Por isso só serão introduzidos exemplos de suas entrevistas caso se 
mostre relevante fazê-lo. 
 



 105 

dade semelhante de emprego 1ps à dos informantes L1. Fazendo aqui, rapi-

damente, uma avaliação da quantidade de ocorrências 1ps (incluindo as três 

formas que constam da tabela), percebemos que Maria apresenta sempre 

uma quantidade maior de ocorrências que seus amiguinhos. Se observarmos, 

por exemplo, a entrevista em grupo A4-B3-D3-K2-M5, Anna apresenta um 

total de duas ocorrências, Bia apenas uma, Deco uma, Kin nenhuma e Maria 

sete. Na entrevista M6, registramos 23 ocorrências 1ps, o que aparentemente 

pode ser uma diminuição em número, mas, levando em consideração o fato 

de a entrevista ter apenas 16,22 minutos, não consideramos esta diferença 

numérica como uma diferença quantitativa.  

Passemos agora à análise dessas ocorrências. 

4.5.2 As entrevistas focais 

Nesta seção será feita, primeiramente, uma análise dos IPs na 1ps encontra-

dos nas entrevistas feitas com Anna e Maria. Como já mencionamos anteri-

ormente, as entrevistas das duas informantes se diferem umas das outras. As 

duas primeiras entrevistas feitas com Anna constam da participação de seu 

irmão mais novo, Oscar, sendo a terceira entrevista a única individual. Com 

Maria temos três entrevistas individuais. As duas meninas participam tam-

bém das entrevistas em grupo, mas as entrevistas focais são: A3-O2, A5-O3 

e A6 para Anna; M2, M4 e M6 para Maria. 

Tivemos a intenção de que as entrevistas seguissem rumo semelhante. 

Mesmo tendo dividido as entrevistas em tópicos e guiado as informantes 

para o caminho escolhido, a entrevista toma muitas vezes um rumo próprio, 

seguindo a vontade e o interesse da criança entrevistada. Durante as grava-

ções avaliamos que a participação das informantes, a fluência da conversa, 

era de maior importância que a seqüência dos tópicos pré-estabelecidos. 

Uma das entrevistas feitas com Bia (B2) tem o mesmo formato que as en-

trevistas A3-O2, A5-O3, M2 e M4. As outras duas são entrevistas em grupo, 

das quais Bia participa ativamente. Como já foi mencionado na apresentação 

dos informantes (em 2.3.2), Bia passa dois meses por ano no Brasil. Bia fala 

português diariamente com sua mãe, e como conta em uma de suas entrevis-

tas, fala com seu pai só se “(...) nós vamo viajá, de uma sema:na assim, ele 

começa a falá comigo aí ele lembra” (entrevista B2). 

Nas três entrevistas das quais Bia participa, registramos apenas uma ocor-

rência de desvio de concordância verbal na 1ps. Este exemplo ocorre na 

primeira gravação (A2-B1-D1-K1) quando explica as obras que criou para a 

exposição de natal do curso de artes plásticas: eu gosta. 
(4:8)  
1. B: do que eu fiz eu gosta mais da am: da Tia Anastácia  

Depois do exemplo acima são registradas as seguintes ocorrências: fiz (oito 

vezes), peguei (três vezes), enrolei e cortei. 
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Deco também contribui ativamente para a fluência da conversa durante a 

gravação A2-B1-D1-K1, contando sobre suas obras e as dificuldades encon-

tradas na escolha do material adequado ou na hora de “vestir a Cuca”, entre 

outros problemas que foram resolvidos em aula. Apesar de contar sobre seu 

próprio trabalho, um projeto que levara dois meses elaborando, usa o verbo 

na 1ps apenas sete vezes. Nessa conversa, Deco fala com a professora Vera 

sobre as figuras que está criando. Usa a forma vou quatro vezes, como verbo 

auxiliar ir, surgindo no final da conversa duas ocorrências desviantes (3ps) 

deste mesmo verbo, seguidas por esconder: eu vai esconder.  

Durante a entrevista em grupo, a Int se dirige a Deco querendo saber qual 

a sua impressão do trabalho que desenvolveu, interessada na sua versão das 

obras que criou. Deco parece evitar a forma flexionada na 1ps ao se referir a 

si mesmo e ao trabalho que desenvolveu, usando apenas o verbo conjugado 

na 3ps (como vemos nas linhas 6 e 12 em 4:9). Em nenhuma ocasião ele se 

refere ao trabalho efetuado na 1ps, como por exemplo: eu achei difícil vestir 

a Cuca ou encontrei esses botões na caixa. O diálogo se desenvolve da se-

guinte forma: 

 
(4:9) Int filma a exposição e se aproxima da figura feita por Deco 
1. Int: então vamos chegar perto da Cuca 
2. D: ali/ 
3. Int: ah: olha ali a Cuca 
4. D: e nada mais 
5. Int: e o que que foi difícil de fazer Deco? 
6. D: m: ((cantarolando)) era vestir a Cuca 
7. Int: vestir a Cuca 
8. D: é/ 
9. Int: e de tudo que você fez qual foi a parte que você achou mais difícil 
10. de achar ou qual a peça que foi mais difícil de achar? um chapé:u  
11. algum botã:o o que que foi?  
12. D: m: era esses três ((apontando para três botões dourados)) 

Deco usa, no exemplo acima, a forma genérica da 3ps do verbo ser, era, para 

responder às perguntas da Int. A Int usa a forma foi para interrogar o infor-

mante. O que chama nossa atenção, nos dois casos acima (linhas 6 e 12, 

grifados), é o fato de Deco não ter repetido a mesma forma usada pela Int, o 

que teria sido natural em PB: “foi vestir a Cuca” e “foi esses três”.    

Na seção que segue analisaremos as ocorrências 1ps das entrevistas feitas 

com Anna e Maria, focando o desenvolvimento deste fenômeno gramatical 

registrado em três ocasiões. Poderemos assim observar se há algum tipo de 

desenvolvimento, se esta categoria funcional já havia sido acionada em con-

texto doméstico, se há desenvolvimento durante a estadia em contexto P-

BL1, ativando este fenômeno e, por fim, se é mantido mesmo no ambiente 

da LFo das crianças, ao voltarem para a Suécia. 
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4.5.3 As entrevistas 2L1 

4.5.3.1 1ª seção: as primeiras entrevistas com Anna e Maria 

As entrevistas que compõem esta seção são as primeiras feitas com Anna e 

Maria: A3-O2 e M2. Essas começam com uma pequena apresentação das 

crianças de si mesmas. A entrevistadora pede às crianças que iniciem esta 

apresentação com nome e idade: 
(4:10)  

a. 1. A: eu chamo Anna e eu sou sete anos 

          b. 1. M: seis anos e Maria eu chamo 

As informantes contam sobre suas famílias, seus irmãos mais novos e seus 

parentes no Brasil. Ambas estão ansiosas com a viagem ao Brasil e têm mui-

to que falar sobre o assunto. Observemos abaixo, separadamente, as entrevis-

tas das duas informantes. 

 

4.5.3.1.1 Anna A3-O2 

Como podemos ver na Tabela 10 (MLU, em 2.4.5), Anna fala português 

durante toda a entrevista, restringindo-se ao uso do sueco quando lhe falta 

alguma palavra. Das 11 ocorrências de verbo na 1ps, quatro são para dizer 

que lhe falta palavra para descrever as ilustrações do livro: “não sei o que é 

que é”, “num sei”, “não, não lembro”, “num me lembro”. Nestes quatro e-

nunciados os verbos usados são conjugados corretamente, da mesma forma 

que os dois usados ao se apresentar no início da gravação (4:10a). Apesar de 

podermos considerar as quatro ocorrências acima como frases feitas, só o 

fato de saber usá-las corretamente e de apresentar uma variação no uso des-

tas formas, que se enquadram ao uso PBL1, leva-nos a considerá-las como 

formas corretas de ocorrências 1ps135. 

Encontramos em nosso material, da mesma forma que observamos os e-

xemplos analisados por Figueira (2003), formas corretas e desviantes do 

mesmo verbo, na mesma entrevista com a mesma criança. Como já vimos 

em (4:5b), a informante A (4;8) do material de Figueira (1985) usa na mes-

ma enunciação tenti e tentei. Em nosso material 2L1, encontramos na entre-

vista A3-O2, durante a descrição das ilustrações, as seguintes ocorrências na 

fala de Anna: 
(4:11) 
a.1. A: Eu tô vendo uma menina e um menino 

          b.1. A: Eu tá vendo uma árvore de maçã 

                                                      
135 Observamos nesta mesma entrevista uma ocorrência de “Eu num sabe” na fala de Oscar 
(3;5,12 – MLU P1,54 e S1,82), indicando este exemplo que, apesar de ser uma frase cristali-
zada, esta parece não ser adquirida pela criança como um todo não analisado. Indício que vai 
contra a nossa afirmação feita em 4, que as orações completas seriam construções aprendidas 
por inteiro. 
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Anna emprega no exemplo (4:11b) o verbo estar na 3ps, apesar de pouco 

antes ter flexionado o mesmo verbo adequadamente na 1ps, sendo as frases 

semelhantes, usadas para descrever as ilustrações do livro e ambas conjuga-

das no presente. Não podemos aqui supor que Anna não tenha conhecimento 

da forma da flexão do verbo estar na 1ps. Por que então esta variação na fala 

da criança?  

No material de Figueira (2003), a criança A (2;10) conjuga os verbos va-

riando os sufixos das três conjugações, passando primeiramente por uma 

generalização dos sufixos da primeira conjugação (ao invés de dirigindo usa 

“eu tô dirijando” – 2003:481), para depois, passado um ano, A (3;11) usar o 

sufixo da segunda conjugação ao empregar o verbo dirigir (ao invés de diri-

gir usa “deixa eu dirigê” – 2003:484), quando esta forma não tem de ser 

flexionada, mesmo tratando-se de um infinitivo pessoal. Desde a idade de 

2;10 A flexiona os verbos alternando entre a forma correta e as formas des-

viantes, sem se dar conta deste fenômeno. Há registro deste tipo de alteração 

em que A se encontra com a idade de 5;2,11:  
 

(4:12) Preparando-se para dormir 
1. M.: Vai escovar os dentes, Annamaria. 

 2. A.: Eu já escovi. Eu já escovi. 
 3. (Pouco depois, como a mãe insistisse) 
 4. A.: Eu já falei que já escovei. 
   (Figueira, 2003:488)   
 

Ao observarmos o desenvolvimento de A, percebemos não ser fácil a aquisi-

ção da grande quantidade de flexões existentes na gramática do português, 

nem mesmo para uma criança que cresce em ambiente de classe média culta 

no Brasil, pois mesmo os verbos regulares (e muito usados no dia a dia da 

criança, como no exemplo (4:12)) apresentam uma morfologia flexional 

muito variada, com três conjugações, cada qual com terminações próprias 

para marcar pessoa, tempo, modo e aspecto. Apesar de todos estes obstácu-

los, a criança PBL1 em nenhum momento apresenta erro de flexão de pesso-

a, sendo que desde os exemplos mais precoces136, a criança já apresenta a 

intenção de flexionar o verbo na 1ps, apesar de muitas vezes resultar em uma 

forma desviante137. A observação acima mostra-nos que, na aquisição 2L1, 

os desvios apresentam outro caráter, pois além das dificuldades encontradas 

pela criança PBL1, a criança 2L1 apresenta uma tendência a generalizar o 

uso da 3ps. Discutiremos este fato na seção 4.5.3.1.3. 

As frases restantes na estrevista de Anna são uma declarativa (4:13a), dita 

enquanto a Int conversa com Oscar, e a última (4:13b) uma resposta: 
  

                                                      
136 Informante com 2;0,10 diz “achei”, registro de Lemos (1975:358). 
137 Exemplo (4:2): Eu comei. Informante com 2;1, registro de Del Ré (2007:27-28) 
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(4:13)  

a.1. A: Nane, eu vai no banheiro. 

b.1. Int: (...) Oscar, eu posso te pedí uma coisa? cê fecha a porta pra         

    2.      mim? A porta da cozinha?                                                           

             3. O:  n:e:j      > trad: não 

             4. A:  eu pode 

             5. Int: cê fecha por favor? ((Anna fecha a porta)) 

Nestes dois casos a informante usa verbos irregulares, mas comuns: ir e po-

der. A conjugação do verbo ir não apresenta dificuldade para as crianças 

PBL1. Vemos nos exemplos citados do trabalho de Lemos (seção 6.2.3) e no 

exemplo (4:4a) de Figueira, que crianças entre dois e três anos de idade já 

fazem uso desta forma corretamente.  

Quanto ao verbo poder encontramos apenas um exemplo no corpus P-

BL1, na entrevista feita com Rosa (6;10 em R1-Z1):  
(4:14)  
1. R: eu posso contar os irmãos dele138  

Temos também um enunciado de Bia (B) na entrevista B2 e um de Maria 

(M) em M6: 
(4:15)  

a.1. B: eu posso te mostrá o Chapeuzinho Vermelho 

b.1. M: não tanto mas eu posso comer uma maçãzinha 

Estes exemplos de Bia e Maria dão-nos razão para assumir que as crianças 

L1 adquirem esta forma na 1ps no presente, posso, também bastante cedo, e 

depois das observações feitas acima, mesmo a criança usando uma forma 

divergente, a consciência da flexão na 1ps já deve ter sido adquirida, princi-

palmente se levarmos em consideração o MLU da informante: Anna, MLU 

2.33 em português139. 

 

4.5.3.1.2 Maria M2 

Nesta entrevista Maria140 mistura sueco e português, sendo 35% de seus e-

nunciados em sueco e 4% mistos, resultando em 43,7% de palavras em sue-

co141. A Int insiste em fazê-la falar português, mas Maria passa do sueco para 

o português apenas quando a Int lhe induze a fazê-lo de forma bem clara, 

perguntando, por exemplo: cê consegue falá isso em português? A partir do 

momento que troca para o português a linguagem de Maria flui sem maiores 

problemas, mas percebemos que na gravação M2 o sueco é definitivamente 

sua LFo, a L1 de sua preferência. Maria tem dificuldade em encontrar as 

palavras adequadas para descrever as ilustrações do livro, fazendo muitas 

pausas e mudando de assunto. 

                                                      
138 O exemplo de Rosa foi o único encontrado em nossas gravações PBL1. 
139 Meisel (1994) conta com que as crianças alemãs adquiram INFL com MLU 1.75-2.00. 
140 MLU em português 2.10. 
141 Ver gráficos comparativos em 2.4.4 e 2.4.5. 
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Durante toda a entrevista de Maria registramos apenas duas ocorrências 

de verbo usado para se referir à 1ps. A primeira ocorrência está no exemplo 

(4:10b)142 e a segunda é dita quando a informante brinca com seu bonequi-

nho: 
(4:16)  

1. M: eu é: o Cebolinha 

Observamos aqui que Maria apresenta o mesmo tipo de divergência encon-

trada na entrevista de Anna (A3-O2), nos exemplos de Deco (era) e no único 

desvio registrado na fala de Bia (eu gosta): emprega o verbo na 3ps. Apesar 

de o verbo ser ser um verbo muito irregular, mas como os demais verbos 

irregulares aqui registrados, ser comum na interação cotidiana, a sua forma 

na 1ps é muito usada e com certeza consta do input dirigido à criança143. 

Temos em compensação o enunciado de Anna, no exemplo (4:10a), no qual 

conjuga o verbo corretamente. A falta de ocorrência dos verbos ser e poder 

nos estudos brasileiros deixa-nos sem material comparativo para o desenvol-

vimento das informantes 2L1, mas podemos afirmar, levando em considera-

ção o enunciado de Anna (4:10a) e o de Bia (4:15a), completando com o 

estudo de Figueira (2003), que as crianças L1 certamente os flexionam na 

1ps desde bem cedo, mesmo que de forma desviante.  

 

4.5.3.1.3 3ps e a aquisição de flexão no PB 

Como já vimos na seção 4.2.1, há no PB atual uma tendência de generalizar 

o uso do verbo na 3ps para diferentes pessoas gramaticais e nominais (por 

exemplo a gente),  mesmo por adultos, sendo a marcação da 1ps a única que 

permanece estável (Duarte, 1993, 1998, 2000), a não ser quando o pronome 

pessoal eu é substituído pela forma a gente (Zilles, 2005). É esclarecido nos 

estudos a que nos referimos em 4.2 que, o que define se os verbos serão con-

jugados segundo a norma culta pelo brasileiro adulto, é o nível de escolari-

zação.  

Figueira (2003) aponta que o traço INFL é detectado na fala da criança 

quando esta passa a se expressar com enunciados de duas a três palavras. Em 

Kupisch & Rinke (2007), é analisado se há possibilidade de observar na 

aquisição de traços funcionais, usados para a flexão de verbos em um IP, 

algum tipo de “truncamento” no nível INFL, por ser este um traço essencial 

para a marcação morfológica de um VP finito [IP]. A fala da criança brasi-

leira (2;2,8) por elas analisadas144, mostra que adquiriu INFL, mas que em 

46% das ocorrências emprega o verbo na forma 3ps ao invés de 1ps. Equiva-

lem esta tendência, a generalização da forma 3ps da criança PB, à forma 

                                                      
142 (4:10b): 1. M: seis anos e Maria eu chamo 
143 Em Lemos (1975) analisa a aquisição dos verbos ser e estar por crianças L1, mas, mesmo 
assim, não encontramos nenhum exemplo de emprego deste verbo flexionado na 1ps pelas 
crianças entrevistadas, em nenhum dos estudos brasileiros aqui usados. 
144 Neste trabalho observam a aquisição de finitude por crianças falantes de alemão, francês, 
inglês, italiano e PB. Os informantes estão entre as idades de 2;0 e 2;2. 
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default infinitiva produzida por crianças falantes de inglês e alemão, sendo 

este também o caso da criança que adquire sueco como L1 (Söderbergh, 

2005). A forma infinitiva no lugar de INFL não é empregada pela criança 

PBL1, pelo fato de não haver uma ambigüidade fonológica entre as duas 

formas (Kupisch & Rinke, 2007:97), como por exemplo: saber – sei, ser – 

sou, brincar – brinco, sentir – sinto.    

Nos estudos feitos por Meisel (1994), com crianças 2L1 franco-alemãs, é 

discutido o fato de a falta de concordância de número não afetar outras pro-

priedades da língua, enquanto que a falta de concordância de pessoa exigir 

uma reorganização da gramática (1994:99)145. Meisel (1994:98-99) considera 

assim que a generalização da forma usada na 3ps, não representa o uso pro-

dutivo da língua, acrescentando que este só aparece por volta dos dois anos 

de idade (MLU 1.75-2.0), quando é registrada a flexão de pessoa e número, 

encontrando em seus informantes erros de concordância de número, mas não 

de pessoa. Depois de adquirida a concordância de pessoa, as outras formas 

do sistema flexional são adquiridas logo em seguida (Meisel, 1994:103). É 

interessante marcar que, assim como no alemão, no português a marcação 

morfossintática de pessoa também aparece na fala da criança por volta dos 

dois anos de idade e em enunciados de duas a três palavras146, sendo que em 

PB passam a empregar a flexão de pessoa rapidamente (ver 4.3).   

Como podemos observar na Tabela 22 (Apêndice 2), nossos informantes 

2L1 tendem a usar ou a forma 1ps, ou a 3ps. Maria é a única que apresenta 

formas desviantes que correspondem às detectadas por pesquisadores brasi-

leiros, ou seja, formas que poderíamos considerar como a forma analisada147, 

como, por exemplo: íu e fazi. Já os outros informantes 2L1 restringem-se 

categoricamente ao emprego de formas 1ps corretas ou 3ps, flexionadas de 

forma correta, mas empregadas em contextos errôneos (a forma default re-

gistrada por Kupisch & Rinke, 2007).  

Abrimos aqui um parêntese para comentar um exemplo encontrado em 

nosso corpus 2L1. A marcação 1ps no PB se destaca a ponto de encontramos 

a produção desta até mesmo na fala de Oscar148, que a princípio se recusa a 

falar português, mas que mostra, no pouco que fala, ter conhecimento da sua 

LFr ao empregar a flexão 1ps na seguinte frase: 
 (4:17)  1. A:  janela 

 2. Int: °é a janela° e essa parte da árvore, você sabe como é que  
3.        chama? 

 4. A:   galhos 
 5. Int:  isso  
 6. O:    galus eu vi galus (galus corresponde a galhos) 

                                                      
145 Fator nítido no desenvolvimento diacrônico do PB apresentado pelos estudos de Duarte na 
seção 4.2.1, onde o pronome gramatical ou nulo vem sendo substituído pelos pronomes ple-
nos e por nomes. 
146 Aparentemente com um MLU equivalente ao registrado no estudo de Meisel. 
147 Estas ocorrem em M4, A4-B3-D3-K2-M5 e M6, a serem analisadas na discussão das 
respectivas entrevistas. 
148 Ocasião: entrevista A3-O2; idade 4;5,12; MLU em português 1.54. 
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Neste curto contexto percebemos também que a forma usada por Oscar não é 

uma repetição da fala de Anna e, nem mesmo, uma repetição de algo que 

Anna possa ter dito anteriormente, pois não há mais nenhuma ocorrência 

desta forma na entrevista A3-O2.  

Voltamos agora ao exemplo (4:13b) de Anna (4.5.3.1.1), no qual emprega 

a forma pode ao invés de posso. Observamos nele a mesma tendência de 

substituir a 1ps pela 3ps. Agora, gostaríamos de abrir outro parêntese, desta 

vez para comentar o fato de a forma pode do verbo poder, manter-se mesmo 

na fala da criança PBL1. Magalhães (2007:669) observa o uso de estruturas 

com os verbos poder e precisar, como “pode fazer...” ou “precisa fazer...”149 

muito comuns no input do adulto falante de PB, formas estas que a autora 

equivale às estruturas “é possível” e “é preciso”. Estas formas contém um 

expletivo nulo na posição de sujeito e podem ser usadas para pedir permis-

são, como  observamos no exemplo de Rosa (R1-Z1), abaixo: 

 
          (4:18) Rosa conta seus irmãos  

1. R: pode contar com a N que morreu? 
2. Int: pode, você que res/você que, você que decide 

O eu pode de Anna em (4:13b)150 diferencia-se do pode contar de Rosa151. 

Em (4:13b) o pode tem outro caráter, pois emprega, em primeiro lugar, o 

sujeito pleno eu adjacente ao verbo. Em segundo lugar, é uma frase declara-

tiva. Ambas as causas levam-nos a classificá-lo como desviante, ou seja, 

Anna segue aqui o modelo 2L1, generalizando o emprego da 3ps.  

Contrastamos agora a ocorrência acima com o exemplo (4:18) de Rosa e 

com uma ocorrência da fala de Anna, na entrevista A2-B1-D1-K1, abaixo: 
(4:19)  
1. Int: e qual o personagem que você mais gosta Anna? 

          2. A: pode pegar bicho? 
          3. Int: pode 
          4. A: o gato 

Nestes exemplos podemos afirmar que as expressões “eu posso contar” e 

“pode contar” (4:18) ou “eu posso pegar” e “pode pegar” (4:19) são equiva-

lentes, ambas usadas para pedir permissão e ambas substituíveis por “é pos-

sível” contar ou pegar. É importante apontar que, a partir do momento que o 

falante emprega o pronome no lugar do sujeito, o verbo segue a norma flexi-

onal do PB de acordo com o pronome empregado. 

 

                                                      
149 Estruturas equivalentes a “é possível fazer...” e “é preciso fazer...” em PE. 
150 (4:13b)   1. Int: (...) Oscar, eu posso te pedí uma coisa? cê fecha a porta pra      

                    2. mim? A porta da cozinha?                                                         

                    3. O: n:e:j    > trad: não 

  4. A: eu pode 

  5. Int: cê fecha por favor? ((Anna fecha a porta)) 
151 (4:14) 1. R: Eu posso contar os irmãos dele? 
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4.5.3.1.4 Comentários sobre 1ª seção  

Transferindo a argumentação anterior para o nosso material, poderíamos 

interpretá-lo da seguinte forma: se os informantes apresentam dificuldade em 

relação à concordância de pessoa [AGR] na conjugação do verbo em portu-

guês, então não deveriam ter desenvolvido a capacidade de conjugar a forma 

temporal do verbo [T]. Podemos observar em nosso corpus que os informan-

tes já usam diferentes marcações de tempo nos verbos e, até mesmo aspecto, 

fazendo a diferenciação de uso do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito. 

Este fator pode mostrar que, apesar de apresentarem certa dificuldade com a 

concordância verbal da primeira pessoa, o fato de seu amadurecimento gra-

matical já estar completo (como vemos no desenvolvimento da LFo), com-

binado com o input unimonitorado contínuo e o contato esporádico com o 

PBL1 monolíngüe, a marcação morfológica do verbo na 1ps talvez não faça 

parte de sua produção ativa, mas encontramos indícios de que já tenha sido 

acionada (triggered) na LFr.  

4.5.3.2 2ª seção: voltando do Brasil  

O resultado destas duas entrevistas é o que consideramos mais interessante 

em nosso corpus, referente à aquisição da flexão 1ps. Tanto Anna, como 

Maria, voltam a Estocolmo depois de terem passado um mês no Brasil, cada 

uma com sua família, em um ambiente no qual o português indiscutivelmen-

te é a língua majoritária. Contamos com que o resultado do desempenho da 

flexão nominal do verbo na 1ps por nossas informantes tenha sido ativado.  

 

4.5.3.2.1 Anna A5-O3 

O resultado da entrevista de Anna é muito semelhante ao da entrevista A3-

O2, anterior à viagem, como podemos observar na Tabela 16 (em 4.5.1). 

Nessa segunda entrevista (A5-O3), com 25 minutos de conversa individual, 

em uma entrevista com o total de aproximadamente 40 minutos, encontra-

mos apenas oito enunciados na 1ps e o desempenho de Anna continua instá-

vel em relação a AGR. O resultado desta entrevista tem um formato bastante 

interessante, pois os quatro primeiros enunciados que deveriam ter sido con-

jugados na 1ps estão na 3ps, enquanto que as outras quatro ocorrências se-

guintes estão corretas. É como se Anna necessitasse de alguns minutos de 

interação apenas em português para ativar a sua LFr.  

Os primeiros enunciados na 1ps, na apresentação que a informante faz de 

si mesma, constam de duas ocorrências na 3ps, desvios estes que não foram 

detectados na entrevista A3-O2. Não teríamos hesitado em pressupor que 

Anna, depois de um mês no Brasil, tivesse mantido seu desempenho anterior 

à viagem, mas ela diz: 
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      (4:20)  

1. A: eu chama Anna 
 2. Int: o:i Anna, então tá então Anna se apresenta você primeiro 
 3. A: tá, eh: eu chama Anna  
 4. Int: tá, quantos anos você tem?  
 5. A: ém: vai fazê oito  
 6. Int: quando que cê vai fazê oito?  
 7. A: ém: m: março 
 8. Int: já já então  

Os outros desvios relacionados à flexão na 1ps, aqui registrados, são muito 

semelhantes aos da primeira entrevista, pois Anna altera as formas no mes-

mo verbo e no mesmo tempo que em (4:11a e b), apresentando insegurança 

quanto à flexão de pessoa, usando primeiro o verbo estar na 3ps e a seguir 

na 1ps:  
(4:21)  
a. 1. A: sim eu está 

          b. 1. Int: então conta pra mim o que que cê tá vendo, 
      2. A: o que/ que que eu estou vendo? 

Um detalhe interessante em (4:21b) é o fato de, apesar de a Int ter usado 

(es)tá em seu enunciado, esta forma não é repetida por Anna, que interroga 

se compreendeu o que a Int lhe disse, conjugando o verbo na 1ps. Em ambos 

os casos Anna emprega o pronome pleno junto ao verbo, não deixando dúvi-

das quanto a quem é o sujeito do enunciado.  

Outra observação muito semelhante à feita na primeira entrevista é o fato 

de três dos enunciados corretos serem frases dirigidas à Ínt quando a infor-

mante não se lembra de alguma palavra: “não sei”, “eu não sei”152.  

Observamos que, nesta segunda entrevista, a informante não só usa o ver-

bo flexionado no presente e no gerúndio, como na entrevista anterior, mas 

também é introduzido o futuro do presente: vai fazê oito (exemplo (4:20), 

linha 5). Até este momento do desenvolvimento da gramática ativa do portu-

guês de Anna, percebemos que ela usa o verbo na 1ps e na 3ps alternada-

mente, sem hesitações, o que mostra não perceber este fator sistemático na 

ocorrência dos desvios. As frases nas quais emprega o verbo na 1ps são fra-

ses cristalizadas. Neste caso fica também difícil observar se há uma sistema-

ticidade das ocorrências desviantes com desenvolvimento aquisitivo, pois 

estas ocorrências vêm se alternando por tempo prolongado, e em nosso caso 

fica claro que não seguem o modelo: repetição, forma analisada, norma 

adulta (alvo).    

 

                                                      
152 É interessante completar esta informação com os dados da fala de Oscar (A5-O3). Nas 
frases cristalizadas Oscar usa o verbo saber conjugado na 1ps: “num sei”, “não sei”. Já ao 
usar este verbo em outro contexto, conjuga-o na 3ps: “eu sabe”. Na entrevista A5-O3 Oscar 
havia apresentado a forma analisada da frase “eu não sei”, dizendo “eu num sabe”. A forma 
1ps parece ter se fixado nas frases cristalizadas, mas em outros contextos a produção de Oscar 
indica dúvidas em relação a AGR.  
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4.5.3.2.2 Maria M4 

Já o desenvolvimento de Maria é expansivo e percebemos que se sente muito 

a vontade durante a entrevista. Na entrevista M4, Maria restringe-se ao uso 

do sueco a quando lhe falta vocabulário, introduzindo palavras em sueco 

para não perder o fluxo da conversa (ver gráfico 5, em 2.4.5). Nesta entrevis-

ta não houve insistência por parte da Int para que Maria interagisse na LFr, 

bastando dizer-lhe uma vez que o fizesse para que continuasse o diálogo em 

português: 
(4:22)  
1. Int: fala quem é que tá falando/? 

 2. M:  hej/ jag heter Maria:          > trad: oi/ eu chamo Maria 
 3. Int: ei/ em português né 
 4. M:  oi eu chamo Maria 
 5. Int: é e você tem quantos anos? 
 6. M:  seis 

São registrados 58 enunciados com IPs na 1ps em português, sendo 50 deles 

corretos segundo a norma culta do PB. Os enunciados corretos são conjuga-

dos no presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente e 

futuro do pretérito. Maria apresenta dúvida quanto ao uso de tem e tenho, 

que aparecem tanto na 1ps como na 3ps ao referir-se diretamente à 1ps, com 

o emprego do pronome: “eu tem também uma...”, “eu não tem nenhuma” e 

“eu tenho esse daqui”. 

A primeira ocorrência do verbo ir encontra-se em (4:23), abaixo: 
 (4:23)  
1. M: acho que era ali mas eu vu perguntá a minha mãe  

O desvio encontrado em (4:23) pode ser considerado um desvio fonético, no 

qual Maria, ao invés de pronunciar vou, diz vu. Não encontramos neste e-

xemplo nenhuma ligação da forma vu com outras formas flexionadas de vou, 

ou sufixos de outras conjugações que possam indicar que Maria tenha usado 

uma forma generalizada de flexão, nem mesmo exemplo semelhante nos 

trabalhos PBL1 usados neste trabalho. São registradas mais sete ocorrências 

do verbo ir flexionado na 1ps no presente do indicativo: vô vê (duas vezes), 

vô te mostrá (três vezes), eu vô botá e vô fazê. O fato de essas sete ocorrên-

cias serem pronunciadas segundo a norma brasileira, indica que em (4:23) 

possa ter havido apenas um erro de pronúncia por parte de Maria, um lapsus 

linguae. Ocorrência semelhante é observada na fala de Bia (B2), que pro-

nuncia faço como fazo153.  

Nesta entrevista registramos também ocorrências desviantes do verbo ir, 

nas quais Maria emprega formas desviantes que identificamos como formas 

analisadas da aquisição deste verbo, como íu e í. Percebemos nos exemplos 

(4:24a-c), que Maria emprega primeiro íu no contexto (4:24a), para em 

(4:24b) empregar o pronome pessoal da 1ps ligado ao verbo flexionado na 

                                                      
153 Ver Apêndice 2, Tabela 22. 
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3ps (voltando ao modelo 2L1) e, finalmente, em (4:24c), Maria emprega na 

linha 4, eu fui, ou seja a forma correta da 1ps, para logo em seguida, na linha 

6, fechar o turno com uma ocorrência desviante: eu nem í na cinema no Bra-

sil. 
(4:24)  
a. 1. M: lá no Cabo Frio, dois mil e dois que eu íu pra lá 

   b. 1. M: eu já foi, está melhorando  
   c. 1. Int: cê foi no cinema no Brasil? 

    2. M: si:m 
    3. Int: é 
    4. M: eu fui 

     5. Int: que que você viu lá? 
          6. M: eu vi eu vi eu vi °eu vi° eu nem í na cinema no Brasil 

As quatro formas acima, íu, foi, fui e í ocorrem na entrevista nessa mesma 

seqüência, mostrando aqui que Maria apresenta dificuldade em relação à 

forma a ser empregada no pretérito perfeito, alternando formas analisadas 

com a 3ps e a 1ps.  

Encontramos, também, uma única ocorrência de ir como auxiliar no futu-

ro do pretérito: 
(4:25)   
1.M: eu quero fazê num desses uma bandeira e um: uma piscininha  

          2. aqui e também ia querê uma barraca com cadeirinha e depois 
          3. bonecos 

Apesar da forma ia apresentar-se como ambígua para a nossa análise, pois 

pode ser empregada tanto na 1ps como na 3ps, aceitamos a forma em (4:25) 

como correta, pois é assim que é usada segundo a norma do PB. 

Os traços registrados em relação ao verbo ir apresentam características di-

ferentes das encontradas em relação ao verbo ser, pois observamos que Ma-

ria parece não perceber que deixa de conjugar o verbo, no seguinte IP: eu 

também é boa em pulá. Não há hesitação, nem auto-correção por parte da 

informante ao usar a 3ps neste contexto. Por ser esta a única ocorrência do 

verbo ser nesta entrevista, torna-se difícil avaliar se houve, ou não, algum 

desenvolvimento na aquisição deste. Deixamos aqui este exemplo apenas 

para registrar a sua ocorrência. 

 

4.5.3.2.3 Síntese A5-O3 e M4 

Como vimos na apresentação das entrevistas A5-O3 e M4, as duas informan-

tes viveram, linguisticamente, experiências bastante diferenciadas no mês 

que passaram no Brasil. 

Observando o resultado das duas atuais entrevistas, vemos que a estadia 

de Anna no Brasil não acrescentou nenhuma novidade ao desenvolvimento 

da flexão 1ps em sua comunicação em PB. Em compensação, a estadia de 

Maria reflete-se claramente em sua fala depois do mês passado imersa em 

PBL1. A sua exposição máxima ao PB acrescentou não só a flexão 1ps, co-
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mo também desvios que podemos considerar como desvios equivalentes aos 

encontrados no desenvolvimento PBL1. Maria apresenta também grande 

desenvoltura e percebemos que adotou o jeito brasileiro de falar português, 

limitando também o uso da LFo a 1,5% do total de palavras (visto no gráfico 

3, em 2.4.4).     

4.5.3.3 3ª seção: alguns meses depois 

Depois de Anna ter passado três meses em Estocolmo, após a sua volta, e 

Maria quatro, as meninas participam de mais uma gravação. Estas entrevis-

tas têm o formato de uma conversa informal, sem tópicos pré-estabelecidos, 

diferenciando-se assim das outras. O que nos interessa nesta gravação é, 

mais uma vez, registrar o PB falado pelas informantes e que a conversa flua 

da forma mais natural possível. 

 

4.5.3.3.1 Anna A6 

Esta é a única entrevista individual com Anna. Aqui ela conta sobre ativida-

des escolares, regras de jogos e brincadeiras, sua viagem ao Brasil e, tam-

bém, sobre as aulas de artes plásticas com Vera. Todos os assuntos são liga-

dos ao dia-a-dia de Anna e nesta conversa são introduzidas, pela primeira 

vez, maior quantidade de palavras em sueco (5,9%), pois ao se referir a ati-

vidades escolares e brincadeiras com os colegas de classe, a troca de código 

mostrou-se inevitável (18% de frases mistas). Observemos que a introdução 

da LFo se restringe ao léxico. 

A quantidade de vezes que Anna usa uma expressão na 1ps continua sen-

do restrita se comparada a Maria, a Bia e aos informantes L1. Em um diálo-

go de 17 minutos, sem interrupção, Anna usa o verbo conjugado na 1ps dez 

(10) vezes. Desta vez todas as ocorrências estão corretas e registramos ape-

nas uma forma irregular: fiz.  
(4:26)  
1. Int: am cê fez uma árvore também num fez? 

          2. A: nã:o num fiz 
          3. Int: não/ naquele que tinha o Mingau/  
          4. A: sim sim 

Observamos uma grande diferença nesta última entrevista, na qual Anna 

parece sentir-se segura quanto ao emprego das formas na 1ps, o que é inte-

ressante, pois, depois de ter passado três meses na Suécia, sem um input 

massivo PBL1, registramos um progresso nítido na produção da LFr, tendo o 

seu desempenho na flexão do verbo na 1ps progredido ao invés de regredir. 

A regressão nestes casos conta como um fenômeno comum em crianças 2L1 

ao mudarem de ambiente, principalmente quando voltam ao ambiente de sua 

LFo154, por ser a escolha da L1 usada pela criança diretamente ligada ao con-

texto no qual ela se encontra; isso quando ainda não tem conhecimento sufi-

                                                      
154 Muitos estudos confirmam este fator, entre outros referimo-nos aqui a: Huss, 1991; Schly-
ter, 1993, 1994; Meisel, 1994, 2001; Yukawa, 1997a; Montrul, 2008. 



 118 

ciente da língua para mantê-la independente do contexto (Yukawa, 

1997a:274-276). Anna parece ter alcançado um nível de conhecimento está-

vel da LFr, pois não registramos sinal de regressão em relação ao fenômeno 

gramatical aqui analisado. 

Este resultado indica que a continuidade do uso do português em casa, 

com sua mãe, pode ser o suficiente para manter, ou mesmo desenvolver, um 

fenômeno ativado durante a sua estadia em ambiente PBL1, ou até mesmo 

antes da sua estadia no Brasil, pois registramos ocorrências 1ps já em A2-

B1-D1-K1, o que indica que este fenômeno já tinha sido acionado. O fato de 

um fenômeno gramatical ter sido acionado em uma ocasião, não significa 

que tenha se colocado como parte da produção ativa da criança instantanea-

mente, pois como já argumentamos em 3.4.1, Carroll (1989) defende que a 

criança é que determina o que quer compartilhar, quando se sente madura 

para acrescentar um novo fenômeno adquirido à sua produção linguística; 

Carroll adiciona que precisaríamos descobrir no input o que é que interessa à 

criança. Pensamos aqui, no caso de Anna, que o que a interessa no input 

talvez não seja interessante nesta ocasião, mas sim uma oportunidade na qual 

a competência se faça necessária, onde o input (stimulus) possa ser proces-

sado e registrado como uma assimilação (intake), passando assim a fazer 

parte das representações conceptuais da (neste caso) LFr da criança (Carroll, 

2001:8-9).  

Outro processo que pode ter contribuído para este desenvolvimento, seria 

o Weaker Interface Position (Krashen,1985:42), no qual é discutida a possi-

bilidade de o output servir de input compreensível para o próprio aprendiz, o 

que no caso de Anna poderia ser visto da seguinte forma: ao usar os verbos 

alternadamente na 3ps e na 1ps, em contextos 1ps, acaba detectando este 

desvio através da sua própria produção, fixando o fenômeno gramatical a-

cionado, tornando-o assim ativo em sua linguagem. Esta auto-orientação da 

informante poderia causar o mesmo efeito que a evidência negativa indireta 

em contexto LFr. 

Os verbos flexionados neste diálogo são conjugados no presente, no pre-

térito perfeito e no pretérito imperfeito.  

 

4.5.3.3.2 Maria M6 

Quanto à Maria, a última entrevista (M6) foi feita quatro meses depois da 

sua volta. Esta entrevista tem a duração de 15 minutos e trata, assim como a 

de Anna, de assuntos ligados ao dia-a-dia da criança: escola, brincadeiras, 

amiguinhos.  

A produção de Maria diferencia-se da entrevista M4. Mais uma vez é u-

sada grande quantidade de palavras em sueco, 27%155 do total de palavras. 

Seu desempenho em relação à flexão na 1ps nesta seção permanece estável. 

São registradas 24 ocorrências de flexão na 1ps, destas 22 estão corretas. 

                                                      
155 As palavras em sueco estão distribuídas entre 3,5% dos enunciados em sueco e 1,8% dos 
enunciados mistos.   
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Não é registrada nenhuma ocorrência 3ps no lugar de 1ps, mas encontramos 

uma ocorrência de infinitivo substituindo a 1ps (exemplo (4:28), linha 11). A 

ocorrência restante é flexionada na 1ps, mas de forma desviante da norma, 

pertencendo ao verbo fazer. No exemplo abaixo, Maria escolhe nome para as 

bonecas com as quais está brincando: 
(4:27)  
1. M: essa daqui é Mona, eu fazi Josefin essa dalí é a::/ não sei 

 2. Int: e a outra mocinha? 
 3. M: não sei também 

Parece-nos muito clara a intenção de Maria de flexionar o verbo na 1ps, mas 

ela não encontra a forma certa. Flexiona o verbo fazer segundo o paradigma 

do verbo comer (ambos da 2ª conjugação): comer > comi, fazer > fazi. Ape-

sar de não termos nenhum exemplo registrado quanto ao processo de aquisi-

ção da flexão da 1ps no pretérito perfeito do verbo fazer, sabemos ser esta 

forma transitória usada por Maria muito comum entre as crianças PBL1, pois 

como Figueira (2003) expressa ao comentar generalizações: “as formas go-

ed, comed, do inglês, ou as indefectíveis ocorrências fazi e sabo, no caso do 

português” (2003:480). Carroll (1989:404) presume que:  
 

“the input required to learn a rule of regular past tense formation for English 
must include some exemplars of Verb+ed forms. More than one may be re-
quired since a single instance of a verb can be stored as is and need not serve 
as the basis of an inductive generalization…. More than this is required, 
however, to learn the past tense. Suppletive forms like was and went must be 
included in the primary data since they could not be learned otherwise.”  

Assumimos a presunção de Carroll para os verbos irregulares no português 

também, pois para um verbo como o ser, não se encontra um parâmetro fle-

xional no qual a criança possa se apoiar (já discutido em 4.3). 

A seguir apresentamos uma seqüência com vários pontos interessantes. 

Em primeiro lugar o verbo vomitar é apresentado à informante no decorrer 

da conversa. Mesmo sendo uma palavra nova neste contexto156, Maria em-

prega AGR e T automaticamente. Constatamos assim que a conjugação do 

verbo fazer, na 1ps no pretérito perfeito, em si, é que se apresenta como pro-

blemática para Maria neste estágio de seu desenvolvimento, como vemos na 

linha 11 do exemplo que segue. Observamos em (4:28), também, uma ocor-

rência correta do verbo poder na 1ps: posso (linha 13). 

                                                      
156 A informante já deve ter conhecimento da palavra vomitar, principalmente se levarmos em 
consideração o fato de ter um irmão bem mais novo. 
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           (4:28)  

1.   Int: °tá° e aí hoje você ficô doente Maria 
 2.   M: só porque eu, não sei o que chama em português  
 3.   Int: o quê? 
 4.   M: kräkas  >trad: vomitar  
 5.   Int: vomitar 
 6.   M: só por que eu vomitei  
 7.   Int: m: mas dói né,  

8.   M: a barriguinha falou, mas eu falei para o papai mas ele falô    
9.   come um pouquinho mais  

 10. Int: ãh 
 11. M: então fazê isso, e aconteceu isso que aconteceu  
 12. Int: é/ e agora cê tá com fome?   
 13. M: (+) não tanto mas eu posso comê uma maçãzinha157  

A interpretação da ocorrência infinitiva na linha 11, acima, nos intriga. Uma 

interpretação possível, e relevante neste contexto, seria ver se este “então 

fazê isso” desanimado de Maria, não possa ser uma tentativa de usar a ex-

pressão idiomática “fazer o quê?”. Suponhamos que uma nova versão desta 

frase de Maria ficasse: então fazê o que, e aconteceu o que aconteceu. Esta 

seria uma interpretação possível, mas não há garantia de que assim o seja, 

expressando uma tentativa de uso autônomo da forma. Há três fatores que 

nos levam a argumentar a favor desta possibilidade. Em primeiro lugar, o 

fato de Coca, a mãe de Maria, usar muitas expressões idiomáticas em sua 

comunicação cotidiana com as crianças. Em segundo lugar, o fato de termos 

encontrado outras ocorrências de expressões semelhantes na produção de 

Maria, em todas as gravações. Na entrevista M4 a informante faz uma tenta-

tiva de usar a expressão “peguei uma praia”. No Rio de Janeiro, onde Maria 

costuma passar suas férias quando está no Brasil, as expressões “pegar prai-

a” e “tomar sol” são corriqueiras. Na fala de Maria (M4) ela mistura as duas, 

dizendo: “Eu tomei muito praia”158. Por isso, a nosso ver, como o único re-

gistro de emprego do infinitivo se encontra no exemplo (4:24c), o qual deixa 

dúvida quanto a ser interpretado como infinitivo ou uma forma analisada do 

pretérito perfeito de fazer, não encontramos explicação para que Maria passe 

a usá-lo em estágio tão avançado de seu domínio deste fenômeno gramatical. 

O terceiro fator seria a interferência da LFo sobre a LFr; vejamos a tradução 

abaixo: 

Tabela 17: Interferência da  LFo? 

então  fazê  isso e  aconteceu isso que  aconteceu 

då gjorde jag det och så hände det det som hände 

adverbial 

de tempo 

acontecer 

+ pass. 

1ps 

 

pron. 

dem 

conj 

copul 

conj. 

cons 

acontecer+ 

pass 

pron. 

dem 

 subj 

comp 

acontecer 

+pass 

                                                      
157 Repetimos aqui a linha que corresponde ao exemplo (4:15a). 
158 Mais algumas das expressões usadas por Maria: “mas ela também é muito sem vergonha” 
(M2), “o Cebola, grande Cebola” (M2), “é uma casa um pouco vagabunda” (M4), “é um 
pouco longinho do Leblon” (M4). 
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A substituição de “o que” por “isso” parece-nos, assim, uma sugestão plau-

sível para esta ocorrência anômala. 

Como um todo, esta terceira entrevista nos mostra que apesar de regis-

trarmos maior número de ocorrências de palavras em sueco, o desempenho 

da marcação morfológica na 1ps continua estável no período de quatro me-

ses passado entre as entrevistas M4 e M6.  

Os verbos registrados em M6 foram flexionados no presente, pretérito 

perfeito, pretérito imperfeito e gerúndio. 

 

4.5.3.3.3 Síntese A6 e M6 

Nesta terceira etapa da observação de nossas entrevistas, registramos que 

Anna adquiriu o sistema de conjugação da 1ps, pois o desenvolve durante o 

período pós-viagem e mantém a LFr apesar de se encontrar em contexto 

dominado pela LFo. Uma novidade na fala de Anna são as ocorrências de 

TC (27 enunciados, correspondendo a 18% de sua fala registrada), fator este 

que era mínimo nas outras entrevistas (A3-O2 um enunciado corresponden-

do a 0,7% e em A5-O3 um enunciado correspondendo a 0,4%). Não regis-

tramos nenhuma ocorrência de enunciados apenas em sueco (porcentagem 

que já era baixa nas outras entrevistas A3-O2 e A5-O3, 2% e 0,8% respecti-

vamente, ilustradas nos gráficos 1, 2 e 3, em 2.4.4). 

O emprego das formas 1ps continua sendo restrito, mas em A6 Anna in-

clui ao seu repertório o emprego da forma a gente, usando-a 18 vezes. Neste 

contexto Anna passa a fazer parte de um grupo (seus amiguinhos), o que 

pode ter influenciado o sustento do emprego restrito da forma 1ps. 

Em M6 Maria volta a introduzir palavras em sueco, mas a flexão 1ps 

permanece estável. Apresenta aqui formas analisadas do pretérito perfeito do 

verbo fazer (4:27), forma a qual vem analisando desde a M4, mas apresenta 

também grande segurança quanto à flexão 1ps, como no caso do verbo vomi-

tar (4:28). 

4.5.4 Resultado do desenvolvimento 2L1 

Acabamos de apresentar os dados das seis entrevistas que compõem o grupo 

de entrevistas focais de nosso corpus 2L1. Observamos o desenvolvimento 

da flexão verbal na 1ps e analisamos os traços desviantes encontrados neste 

material. O resultado que nos interessa, em primeiro lugar, é o desenvolvi-

mento alcançado durante a viagem ao Brasil e como este resultado se mani-

festa alguns meses após a volta das informantes para o ambiente dominado 

pela sua LFo. No Quadro 2 apresentamos o resultado do desenvolvimento da 

flexão 1ps nos informantes observados neste capítulo:  
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Quadro 2: Porcentagem de ocorrências corretas de flexão 1ps159 

O primeiro traço morfossintático desviante, detectado na produção das in-

formantes Anna e Maria, foi o verbo flexionado na 3ps empregado em con-

textos 1ps. Este traço foi identificado, também, na fala de todos os outros 

informantes 2L1, com a exceção de Titti, que não pronuncia nenhuma forma 

verbal em português relativa à 1ps. A flexão 3ps foi considerada a forma 

default do português, usada por crianças PBL1 num estágio muito precoce 

de seu desenvolvimento linguístico (Rinker e Kupish, 2007). Depois de te-

rem passado um mês no Brasil, as meninas seguem caminhos diferentes em 

seu desenvolvimento: Anna mantém a produção já adquirida antes da via-

gem, sem modificações significativas, enquanto Maria apresenta desenvol-

vimento notável em sua produção linguística, tanto quantitativa como quali-

tativamente (resultados ilustrados no Quadro 2). Surge aqui um segundo 

traço morfossintático que chama nossa atenção: Maria apresenta formas 

analisadas da flexão de verbo, em (4:24a-c), sendo estas formas equivalentes 

às formas analisadas produzidas por crianças PBL1 (registrados nos traba-

lhos de Del Ré, 2006; Figueira, 1985, 2003; Lemos, 1975). O terceiro fator 

que chama a nossa atenção é o fato de não haver regressão da categoria ad-

quirida durante os meses após a volta das meninas à Suécia, pois não só 

mantém, como continuam a desenvolver este fenômeno gramatical, sendo a 

diferença entre a segunda e a terceira entrevistas marcante na produção de 

Anna, enquanto Maria mostra ter domínio da flexão 1ps ao empregá-la cor-

retamente a um novo verbo sem hesitação, como vimos em (4:28) (e também 

no Quadro 2). 

Não temos como negar que o desenvolvimento apresentado acima, sem 

dúvida, é um desenvolvimento progressivo, que em A6 e M6 resulta em que 

as formas 1ps aproximem-se da produção da Língua-E do adulto com quem 

                                                      
159 Para resultado numérico das entrevistas apresentadas neste quadro, ver Tabela 16, em 
4.5.1. 
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as meninas convivem (suas mães), a língua alvo da sua aquisição. O único 

desvio registrado na terceira fase é uma forma analisada comumente encon-

trada na aquisição de verbos por crianças PBL1, produzida por Maria. 

Observamos nas seqüências de nosso corpus que fatores externos e tam-

bém pessoais influenciam a produção dos informantes. As entrevistas em 

grupo inibem certas crianças, o que era previsível, mas percebemos que 

mesmo as entrevistas A3-O2 e A5-O3 influenciam a produção de Anna. 

Temos a impressão que a informante assume uma posição mais centrada 

quando interage com a Int na presença de Oscar. Este posicionamento de 

Anna leva-nos a pensar que a informante se preocupe mais com a forma do 

que está dizendo (focusing on form)160, do que na comunicação em si. A tro-

ca de código e o emprego de palavras em sueco em contexto LFr são muito 

restritos nessas duas ocasiões, havendo por parte da informante controle 

sobre a sua produção.  

A entrevista A6 é de caráter totalmente diferente. Nela percebemos que a 

informante apresenta grande desenvoltura. Mais uma vez voltamos a associ-

ar os dados das entrevistas com a hipótese de Krashen (1985). Um dos “fil-

tros” por ele apresentado, é o output filter, descrito por Krashen (1985:45) da 

seguinte forma:  

 
“The output filter prevents acquired rules from being used in performance 
[…] The ‘release’ did not come from a greater focus in form but from just the 
opposite – a greater focus on communication.”  

Vemos aqui que situações de comunicação semelhantes à de Anna em A3-

O2 e A5-O3, onde a informante talvez exija de si mesma maior concentra-

ção, podem gerar um bloqueio na sua produção. Já na entrevista A6 supomos 

que Anna sinta-se menos pressionada, resultando em que:  

 
“the [output] filter is lowest when the acquirer is so involved in the message 
that he [or she] temporaly ‘forgets’ he [or she] is hearing or reading another 
language” (Krashen, 1985:4).  

A LFr, neste caso, pode ser considerada uma “outra” língua, pois se encontra 

fora do contexto familiar no qual a informante está acostumada a usá-la.  

Anna poderia ter estado com o filtro ativado em nossas duas primeiras con-

versas, pois não só tem consciência da importância da sua participação na 

entrevista para a qual foi convocada, como também pode se sentir responsá-

vel por Oscar.  

Esta tendência não é detectada nas entrevistas feitas com Maria. As entre-

vistas focais são todas individuais, o que pode ter contribuído para a desen-

voltura da informante perante a Int, mas percebemos que Maria mostra-se 

muito engajada nas entrevistas em grupo também. Identificamos aqui um 

                                                      
160 “This may seriously disrupt communication in conversational situations” (Krashen, 
1985:2). 
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fator externo entre as informantes que pode ter influenciado sua participação 

e produção nas ocasiões em que registramos as entrevistas. A convivência 

assídua de Maria com falantes PBL1 no Brasil resulta em um desenvolvi-

mento explosivo; enquanto Anna, mais introvertida, adquire a língua passo a 

passo. Não há uma garantia de que o dado que serve para ativar a linguagem 

de um aprendiz, também sirva para outros sujeitos, pois segundo o modo de 

ver de Berman: “meaning [is] related to form, and how children learn to 

relate conceptual content to linguistic form” (Berman, 1993:249). Pensamos 

assim que, apesar de a criança ter acionado um traço gramatical da língua, 

este só se manifesta (é ativado) quando entendem a função do emprego desta 

forma. 

Para fazer uma síntese desta parte da análise repetiremos as questões pro-

posta no início desta seção (em 4): 

 
1. Há desenvolvimento da flexão 1ps durante o período das grava-

ções? 
2. Podemos considerar a estadia de um mês no Brasil como o fator 

ativador da flexão 1ps no desempenho das informantes 2L1? 
3. O que acontece com a produção ativa adquirida no Brasil depois 

de alguns meses em contexto LFo?  
 

Referindo-nos à primeira questão, gostaríamos de iniciar dizendo que sim, 

há um desenvolvimento da flexão 1ps durante o período das gravações, que é 

nitidamente registrado na fala de Anna, Maria e mesmo na de Oscar161, mas 

não na fala de Deco, que não vai ao Brasil no período das gravações (ver 

Quadro 2 – os 100% de Deco é resultado de apenas uma ocorrência 1ps). Na 

fala de Bia, este traço já é registrado logo de início, não havendo mudanças 

quanto a sua produção deste fenômeno gramatical.  

Em relação à segunda questão, não podemos considerar a viagem em si 

como o fator ativador desta categoria funcional, pois já havíamos registrado 

ocorrências 1ps na fala de todos os informantes 2L1, antes mesmo de sua ida 

ao Brasil. O que podemos observar é que há, na fala de Maria, um desenvol-

vimento nítido deste fenômeno gramatical, resultando em um aumento de 

ocorrências 1ps em geral, sendo estas corretas em sua maioria. Surgem tam-

bém formas analisadas semelhantes às produzidas por crianças PBL1 e, por 

fim, nas entrevistas A6 e M6 não registramos nenhuma ocorrência de flexão 

3ps substituindo a 1ps. A viagem em si pode ter proporcionado às crianças a 

possibilidade de ativarem mais rapidamente este fenômeno. 

Referente à competência adquirida no Brasil, ao voltarem para o seu con-

texto cotidiano LFo, percebemos nos casos de Anna e Maria, que não per-

dem a fluência no fenômeno adquirido apesar de passarem a introduzir pala-

vras em sueco ao falarem português. No caso de Anna, registramos o desen-

                                                      
161 Não analisamos o seu desenvolvimento pois as ocorrências de verbos flexionados é muito 
restrita. 
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volvimento da flexão 1ps mesmo em contexto LFo, apesar de a LFr estar 

fora de seu contexto.  

Percebemos aqui que, fatores externos podem influenciar a aquisição da 

LFr por crianças 2L1, assemelhando-a, neste ponto, à aquisição de uma L2. 

A criança só vai adquirir sua LFr se tiver acesso a um input compreensível, 

podendo fatores externos encorajar ou bloquear a aquisição desta língua, mas 

só adicionam conhecimento quando compreensíveis para a criança e quando 

esta está disposta a processá-los (Carroll, 1989 em 3.4.1). Agora, percebe-

mos também uma tendência L1 no desenvolvimento da flexão 1ps que, a 

nosso ver, fica clara nos dados de Oscar. Ele parece curioso com o momento 

da entrevista como um acontecimento, mas não se sente à vontade no mo-

mento das gravações, exigindo a presença da irmã, e nem sempre atende aos 

pedidos na Int ou responde às perguntas. Apesar de este fator externo blo-

quear a sua produção, deixa escapar algumas ocorrências de verbos flexio-

nados, o que registra o fato de que a forma default do português faz parte de 

seu repertório desta língua e frases cristalizadas são produzidas corretamen-

te. 

Nossa interpretação dos dados apresentados neste capítulo e dos fatores 

aqui discutidos é, nos casos de nossos informantes, que a LFr é registrada na 

produção da criança desde o início, bastando o input das mães para este pri-

meiro passo. Mas, observamos que para fixar este fenômeno gramatical, é 

necessário um contexto que ative a produção, não sendo necessária a instru-

ção. Ou seja, frases simples e robustas bastam para acionar INFL, mais pre-

cisamente a marcação morfológica da 1ps no PB, mas a comunicação uni-

monitorada com suas mães gera uma aceitação da forma default precoce, que 

acaba sendo mantida por tempo prolongado, sendo necessário um “ativador” 

interacional para que o próximo passo seja dado. No caso de Anna, segundo 

nossos dados, ela passa do uso da 3ps diretamente para 1ps (desviante), en-

quanto Maria passa da 3ps para a 1ps através de formas analisadas (lento). 

Observamos assim indícios de que a aquisição de uma LFr ativa apresenta 

características diferentes para cada caso 2L1. 
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5 A análise das respostas curtas: as frases 
verbais e o uso da partícula assertiva sim  

5.1 As respostas curtas assertivas no PB  

Na seção anterior, enquanto acompanhávamos o desenvolvimento da flexão 

do verbo na 1ps, com foco no desenvolvimento da linguagem de Anna e de 

Maria, foi também observado como as crianças lidam com as respostas cur-

tas assertivas positivas em português, paralelamente à aquisição da flexão 

verbal. Tanto Anna, como Maria, apresentam nas primeiras entrevistas anali-

sadas, dificuldade em sua produção do verbo flexionado na 1ps (visto na 

seção 4.5.3.1). O contato diário com o português LFr em Estocolmo, em 

ambiente familiar, mostra-se ser suficiente para acionar este fenômeno gra-

matical [AGR], para que este passasse a fazer parte do português ativo das 

informantes durante sua estadia no Brasil, em ambiente PBL1. Essa continu-

idade dada à comunicação em português em ambiente familiar é suficiente, 

também, para que as crianças, não apenas mantenham o traço flexional ati-

vado durante a sua estadia no Brasil, mas para que este fenômeno gramatical 

passe a fazer parte de sua produção ativa, fixando-se em sua comunicação 

em português (fator observado, nitidamente, no desempenho de Anna), sen-

do assim adquirido pelas informantes. 

Segundo a teoria seletiva da aquisição da linguagem (Lightfoot, 1989), a 

criança desenvolve sua língua a partir de dados simples e robustos (Degree-0 

learnability) encontrados na língua-E do adulto (a língua-alvo da criança), 

para desenvolver a língua-I da sua L1. A experiência acionadora estaria res-

trita a contextos sintáticos e a poucos elementos funcionais (previstos pela 

GU) o que torna a tarefa de adquirir uma língua menos complexa (mais viá-

vel) como foi ponderado por Carroll (1989:401). Foi observado no desenvol-

vimento aquisicional de ambas as informantes, que estas estavam atentas 

quanto ao estímulo encontrado no ambiente PBL1 e determinadas (cogniti-

vamente maduras) a ativá-lo. Abre-se aqui um espaço para a fixação de [A-

GR], valor morfossintático incluído no parâmetro de finitude. Supomos que 

a marcação dos valores do parâmetro flexional acione, também, as condições 

para a marcação do sujeito nulo [+ sujeito nulo], o [øSpec] de um IP, fenô-

meno este característico das respostas curtas compostas de frases verbais 

(Kato, 1994; Oliveira, 2000). Esta constatação não é controversa, pois na 

hierarquia da GG o funcional [+AGR + T] sempre é marcado antes do lexi-

cal, o que em um IP no PB pode manifestar-se com [øSpec].  
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   Segundo Holmberg, Nayudu e Sheehan (2009:65-66) o fato de o PB ser 

uma língua de sujeito nulo parcial, implica em que encontramos restrições 

para o emprego do sujeito nulo na 3ps, exigindo um antecedente explícito e 

sendo obrigatório o pronome pleno na introdução de um novo tópico. Já na 

1ps162 não há restrições para o emprego do pronome nulo, apesar de haverem 

contextos onde esta forma se apresenta mais propícia (Oliveira, 2000). No 

contato com o PBL1, no Brasil, as informantes são expostas a uma situação 

comunicativa que ativa não apenas a capacidade pragmática de empregar as 

respostas curtas, mas também a um ambiente que torna a gramática da LFr 

viável (Carroll, 1989), facilitada pelas condições de time e input (Pinker, 

1984), em condições às quais as crianças PBL1 também são expostas. 

Nesta seção, apresentaremos uma particularidade encontrada no desen-

volvimento da LFr dos informantes 2L1 que, a nosso ver, mostra-se depen-

dente da aquisição da flexão 1ps. Ao observarmos o desenvolvimento da 

aquisição da flexão verbal, percebemos que as crianças 2L1 apresentavam 

dificuldades quanto à implementação do modelo das respostas curtas asserti-

vas positivas em português. O trabalho de Oliveira (2000)163 será usado como 

material contrastivo ao observarmos a aquisição do emprego das respostas 

curtas verbais por nossos informantes 2L1, além de nos guiar para a defini-

ção dos diferentes tipos de respostas curtas e a que tipo de frases interrogati-

vas estas respostas correspondem.  

Levaremos em consideração, também, as qualidades acústicas como a en-

tonação e o ritmo da língua, devendo estas fazerem parte do repertório LFr 

de nossos informantes para que possam reconhecer os diferentes tipos de 

interrogativas, pois em PB as interrogativas polares são marcadas apenas 

pela entonação do falante, tratando-se aqui de uma questão de interface enter 

a sintaxe e a fonologia (Kato, 2002). Tanto a entonação, como o ritmo, apre-

sentam variações dependendo da intenção do falante, do momento em que é 

falado ou de características individuais, existindo um modelo aceitável para 

estas variantes nas relações dimensionais dentro de cada língua (Fry, 

1970:46). 

Procuramos, mais uma vez, definir se a aquisição deste fenômeno, por 

nossos informantes 2L1, passa pelos mesmos estágios definidos no desen-

volvimento linguístico de falantes L1. No trabalho de Oliveira164 encontra-

mos uma análise da aquisição das respostas curtas por crianças PBL1 e da 

função destas na aquisição de INFL, incorporando esta categoria três outras 

categorias funcionais: finiteness (finitude), AGR (concordância) e T (tense- 

tempo). Segundo Meisel (1994:90) tanto AGR como T são dependentes da 

                                                      
162 A 2ps é o você, cuja flexão correspondente é a mesma que na 3ps. Mencionamos também 
que a 1pp (nós) pode estar incluída na flexão 3ps, como a gente.  
163 Neste trabalho Oliveira compara o PB com o italiano e o desenvolvimento das frases asser-
tivas no português, a partir da segunda metade do século XIX, até o final do século XX, fo-
cando o PB.   
164 O desenvolvimento da aquisição PBL1 registrado no trabalho de Oliveira será comparado 
às ocorrências registradas em nosso corpus 2L1. 
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aquisição de finitude para serem adquiridos pela criança, apresentando assim 

uma hierarquia de aquisição onde a finitude aparece primeiramente marcada 

por AGR, sendo T adquirido mais tarde. Esta hierarquia aquisicional mostra-

se ser uma característica considerada universal da aquisição da linguagem 

(Chomsky, 1982; Meisel, 1994; Oliveira, 2000; Mioto, Silva & Lopes, 2010; 

entre outros). Como visto em 4.5.3.1.3, a criança brasileira adquire a finitude 

por volta dos dois (2) anos de idade.   

Poderíamos sugerir que o sistema sueco é que decide como os informan-

tes lidam com a questão das respostas curtas em português, ou encontrare-

mos aqui outro modelo para o seu desempenho? Na aquisição da flexão ver-

bal no desenvolvimento linguístico dos informantes 2L1, encontramos um 

modelo que se diferencia do processo aquisicional da criança PBL1, mas 

registramos que, na terceira entrevista, alcançam um desempenho semelhan-

te ao L1. Aconteceria o mesmo com o processo ativador das respostas cur-

tas? 

Colocamos para esta seção três questões as quais serão respondidas no 

decorrer deste capítulo: 

 
1) O processo aquisicional do modelo de frases verbais como respostas 

curtas usado no PB acompanha a aquisição da flexão 1ps? Ou seja, a 
aquisição do paradigma de flexão verbal e a aquisição das respostas 
curtas verbais estão interligados? 

2) A aquisição 2L1 do modelo PB de respostas curtas diferencia-se da 
aquisição PBL1? 

3) É possível identificar se há alguma particularidade específica encon-
trada na estrutura da LFo que possa dificultar a aquisição do modelo 
de respostas curtas usado no PB? 

Dedicaremos as seções a seguir para estruturar as respostas às questões aci-

ma, começando pelo modelo de respostas curtas em sueco (5.2); seguimos 

com a apresentação do modelo usado no PB para as respostas curtas, no qual 

incluímos a descrição do desenvolvimento diacrônico da partícula assertiva 

sim e uma apresentação das respostas curtas verbais em PB (5.3); para a 

seguir comparamos o emprego destas entre os registros dos informantes 

L1(5.4.1) e 2L1 (5.4.2); por fim, serão apresentadas as respostas para as 

questões (1), (2) e (3) (em 5.4).  

 

5.2 As respostas curtas em sueco 

Como já foi mencionado, encontramos no desempenho de nossos informan-

tes 2L1, vários exemplos de dificuldade no emprego do modelo PB de RCs 

assertivas que presumimos estar diretamente ligado à aquisição de AGR. No 

modelo de respostas curtas em sueco165 (LFo) são usadas duas partículas 

                                                      
165 Definimos este modelo de acordo com três gramáticas prescritivas do sueco: Dahl (1982), 
Jörgensen & Svensson (2001) e Teleman et al (1999a e b). 
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assertivas equivalentes ao sim, ja ([ja]) ou jo ([ju]); e como partícula negati-

va emprega-se o nej ([nej] = não). Estas partículas são usadas como resposta 

a interrogativas polares, diferenciando-se assim do modelo usado no PB, que 

emprega frases verbais como resposta positiva. 

Como visto acima, as respostas às interrogativas polares em sueco são 

compostas por um grupo de três partículas: uma negativa nej (não) e duas 

positivas ja ou jo (sim). Estas são usadas para concordar ou discordar com a 

interrogativa polar colocada pelo interlocutor. Veja na tabela abaixo a ilus-

tração dos contextos em que devem ser usadas: 

Tabela 18. Esquema de emprego das partículas polares em sueco, em Teleman et al, 
1999a:752. 

 Confirmação Oposição 

Interrogativa  ja nej 

Interrogativa com negação  nej jo 

As interrogativas polares em sueco são denominadas interrogativas de sub-

missão (Jörgensen & Svensson, 2001:106), mas mais conhecidas por inter-

rogativas sim/não (ja-nej-frågor166 – Dahl, 1982:69), ou seja, uma pergunta à 

qual o ouvinte vai informar ao seu interlocutor se concorda, ou não, com o 

que foi proposto na interrogativa, podendo confirmar ou se opor ao que foi 

dito (Teleman et al, 1999b:748). O próprio nome dado a estas interrogativas 

já indica que são perguntas para as quais a resposta esperada é um sim ou um 

não. Estas frases são compostas de uma frase interrogativa, cuja estrutura é 

sintaticamente fixa, iniciando com um Vfin seguido pelo sujeito, a seguir um 

adverbial (opcional) para depois completar com o resto da frase (Teleman, 

1999b:731): 

 (5:1) 
1. A: Ska      vi      äta            snart? 

     Vfin       nós    comer.inf      logo 

       “Vamos comer logo?”     

2. B: Ja 

    Sim 

    “Vamos” 

Assim como no PB encontramos muitas variantes de emprego destas três 

formas de respostas curtas, como por exemplo: a repetição do nej para enfa-

tizar a resposta; ou ja, jo e nej acompanhados por uma sentença declarativa 

(uma resposta alargada) que repete a proposição da interrogativa, de forma 

pronominal ou elíptica (Teleman et al, 1999b:684); ou mesmo uma varieda-

de de formas prosódicas e de pronúncia destas três partículas que dependem 

de contexto.  

                                                      
166 Frågor < trad: perguntas 
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Independente da forma exigida pelo contexto, ou da variedade regional do 

sueco falado por um indivíduo, uma das três interjeições sempre inicia a 

resposta. Uma confirmação de uma interrogativa polar sempre é iniciada por 

um ja (sim), não havendo na LFo de nossos informantes 2L1 uma forma 

equivalente às frases verbais como resposta positiva. Se a resposta em sueco 

se restringir ao emprego de uma só palavra, esta palavra será uma partícula 

assertiva afirmativa ou denegativa. 

 

5.3 As respostas curtas em português 

Definiremos por resposta curta (RC) as respostas compostas de uma palavra 

ou interjeição, mas observaremos, também, as confirmações alargadas, que 

possam conter algum traço enfático. As RCs podem servir como resposta a 

diferentes tipos de interrogativas. Usaremos neste trabalho as mesmas defi-

nições de Oliveira (2000:69) para os diferentes tipos de frases interrogativas. 

As interrogativas de foco estreito são as interrogativas [-IP], formadas ape-

nas por um NP, um VP, um CP, ou, por exemplo, um PP:  
  

A - Com você?   [-IP] 
 B – É. 

As interrogativas de foco largo são formadas de IP (que contém finitude, 

AGR e T) e que exigem uma frase verbal como resposta curta: 

 
 A - Você canta?  [+IP] 
 B – Canto.   

Observemos os diferentes tipos de frases interrogativas no quadro abaixo:  
 
Quadro 3: 
1. polares:  A - Você sabe nadar? 
   B – Sei.  
2. de foco largo:  A – Saíram da cozinha também?167  
[+IP]   B – Saíram.   
3. de foco estreito:  A - Não sei o que está acontecendo 
[- IP]                               com a minha filha? 
   B – Comigo? 
   A – É.   
4. declarativa:  A – Coisa estranha, nós dois, aqui. 
(confirmação ou   B – É.   
asseveração de  
uma frase declarativa anterior) 

Como vimos nas definições do Quadro 3, acima, o português apresenta pre-

ferência pelo uso do verbo finito168, ao invés da partícula assertiva sim nas 

                                                      
167 Frases tiradas dos exemplos de Oliveira, 2000: frase 2 (p.171), frase 3 (p. 170) e frase 4 (p. 
169).  
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respostas assertivas positivas, distinguindo-se assim, nesta questão, de outras 

línguas românicas modernas, que se restringem ao uso da partícula assertiva: 

sí (espanhol), sì (italiano) ou oui (francês) (Oliveira, 2000:83)169. Segundo 

Lemos (1975:291), se não há a necessidade de marcar a resposta com o uso 

de um sim, a forma de concordar com o interlocutor em português é repetir o 

verbo auxiliar ou a forma simples do verbo usado na pergunta. Sendo assim, 

a ocorrência da partícula assertiva sim sem o acompanhamento de um verbo 

é muito rara, tanto no PB como no PE (Carreira & Boudoy, 1993:264).  

Lançamos de início a hipótese que os informantes 2L1 têm o conhecimen-

to da gramática da sua LFr, mas que lhes falta ocasiões interativas para ati-

vá-la, pois na comunicação familiar cotidiana a gramática por eles emprega-

da seria suficiente. O ambiente PBL1 nativo teria assim a função de ativar 

este conhecimento já acionado na gramática da criança 2L1. A interação 

PBL1 monolíngüe poderia, por sua vez, gerar a aquisição de diferentes fe-

nômenos gramaticais, ou então, como veremos nesta seção, possa gerar, 

também, a aquisição de um modelo comunicativo.  

Apresentaremos, a seguir, uma análise do desenvolvimento aquisicional 

do modelo de respostas curtas assertivas nos informantes 2L1, partindo do 

emprego da partícula assertiva sim, iniciando com uma explicação diacrôni-

ca da trajetória da substituição sucessiva desta pela frase verbal composta da 

cópula É, para, depois, apresentar o desenvolvimento L1 registrado em nosso 

corpus, seguindo com o desenvolvimento dos informantes 2L1; finalmente 

faremos uma comparação e uma análise dos resultados dos dois corpura.  

5.3.1 Da partícula assertiva sim às frases verbais 

Nesta seção, apresentaremos a trajetória diacrônica da substituição da partí-

cula assertiva sim pelo verbo cópula É no PB. Esse desenvolvimento foi 

analisado a partir de registros da linguagem em peças de teatro de cunho 

popular (Oliveira, 2000).  

Em meados do século XIX170 são encontrados registros da substituição da 

partícula sim, pela introdução sucessiva da cópula É. Sendo a partícula sim, 

nessa época, apenas usada em contexto formal (5:2a), ou ao introduzir uma 

confirmação enfática do conteúdo da frase (5:2b) (Oliveira, 2000:135)171: 

  

                                                                                                                             
168 É interessante observar que esta estratégia afirmativa, o verbo flexionado com o pronome 
nulo, é empregada em outras línguas também, como o finlandês e o marathi (Holmberg et al, 
2009:65-66). 
169 Em português são usados também outros tipos de respostas compostas de expressões fixas 
como é isso mesmo, é verdade, lá isso é verdade, bem sei, porque sim, pois é, pois não e 
também o uso de advérbios como sempre, nunca, já. Restringir-nos-emos à análise das RCs 
verbais contra o uso da partícula sim. 
170 Corpus composto de peças de teatro, analisado por Oliveira (2000), que cobre o período de 
1843 a 1995. 
171 Exemplos encontrados no trabalho de Oliveira (2000): (5:2a) p. 140, (5:2b) p.172. 
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(5:2)  
a. 1.A: Advogue bem a minha causa,     b.1.A: Você tem um espelho? 

    2.     ou antes a nossa causa.        2.B: Tenho, sim, já vou buscar.        

          3.B: Sim.          

A partícula sim podia também ser usada para marcar fatores pragmáticos, 

como dúvida, hesitação e dramaticidade (Oliveira, 2000:153), sendo consi-

derada como um marcador estilístico e não sintático (Oliveira, 2000:173).   

Atualmente, o uso da partícula sim se restringe a construções enfáticas 

(como em (5:2b)) e a construções denegativas (em (5:3d) e (5:3e), a seguir), 

sendo também usada na escrita ou em contexto estritamente formal no PB 

(Oliveira, 2000:179). Observemos as frases que compõem (5:3): 
 (5:3)  

a. O João não é feliz. (frase declarativa)
172

 
b. É. Ele não é. (confirmação) 
c. *É. Ele é. (denegação) 
d. Ele é (feliz sim). (denegação) 
e. É sim. (denegação)

173
 

A cópula É vem assim substituindo a partícula sim como resposta assertiva, 

sendo usada apenas para confirmar a frase anterior (5:3b), substituindo res-

postas do tipo verbal e empregada, frequentemente, como resposta a interro-

gativas polares, não podendo ter a função denegativa quando usada por si só, 

como vimos em (5:3c) acima (Oliveira, 2000:45-47). Para usar a cópula É 

em função denegativa, é exigida a participação enfática da partícula sim, 

como em (5:3d) e (5:3e). 

A cópula É faz uma trajetória oposta à da partícula sim no desenvolvi-

mento diacrônico de seu uso no período estudado por Oliveira (2000): deixa 

de ser um marcador condicionado a fatores pragmáticos, como hesitação e 

dúvida, para sucessivamente tornar-se um marcador de polaridade positiva 

(Oliveira, 2000:173), substituindo a partícula assertiva sim como resposta às 

interrogativas com foco estreito [-IP] (Quadro 3), ou para confirmar um NP: 
(5:4)  
1. A: A Anna? 

  2. B: É. 

Devido ao fato de o uso da partícula sim, da cópula É e das frases verbais 

estarem diretamente ligadas a fatores pragmáticos, não vemos como estra-

nhas as dúvidas detectadas em nosso corpus em relação ao emprego destas 

formas pelos informantes 2L1. Principalmente se levarmos em consideração 

o fato de na LFo das crianças serem usadas duas partículas polarizadas ([ja], 

[ju] e [nej]) para estas respostas curtas mínimas, podendo ser adicionado um 

complemento verbal (resposta curta alargada) ou pronominal como elemen-

to enfático: 

                                                      
172 Comentários entre parênteses nosso. 
173 Exemplo nosso. 
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(5:5)   
A:    Vill          du    följa   med  mig? 

           Quer.pres  tu/você vir.inf  com  pron.obl 1ps? 

          “Queres/você quer vir comigo?” 

    B: Ja     det                           vill              jag! 
            Sim   isso (dem.neutrum)    querer.pres    eu (1ps) 

            “Sim, quero!”
174

 

Temos aqui uma situação de interface sintaxe-pragmática à qual os infor-

mantes 2L1 não têm acesso em seu dia-a-dia bolíngue em Estocolmo, apesar 

de encontrar o estímulo para esta forma de interação no input doméstico. A 

interface é a integração da sintaxe com outros domínios cognitivos, sejam 

eles internos (semântica) ou externos (pragmática) (Sorace & Serratrice, 

2009; Pires & Rothman, 2011), sendo a nossa combinação um caso de inter-

face externa, que interpretamos como sendo dependente de interação para a 

sua aquisição. Estas situações de interface mostram-se problemáticas para os 

aprendizes de uma nova língua, mas podem também afetar o conceito de 

aceitação de um falante L1, pois a partir da aceitação de outro modelo dis-

cursivo (L2, LFo ou LFr) pode haver uma integração dos dois sistemas co-

nhecidos pelo falante (Sorace & Serratrice, 2009). Se o emprego das RCs 

verbais se mostrar problemático para os nossos informantes 2L1, poderíamos 

deduzir que, apesar de a morfossintaxe ter sido adquirida de forma L1 (acio-

nada em idade precoce), em situações de interface externa possam apresentar 

traços desviantes da norma PBL1. Pois, como é colocado por Pires & Roth-

man (2011:77): 

 
“Childhood bilinguals often acquire one of the languages in a context in 
which it is only spoken by caregivers and/or by a limited sub-group of speak-
ers within a larger community who may have already been exposed to the L2 
for an extended time, and may show effects of attrition in their own L1.” 

Fica claro no estudo feito com as mães de nossos informantes, que é no sis-

tema interacional que elas mostram maior adaptação ao modelo sueco (em 

2.2.1.1), além disso há a aceitação de formas divergentes em contexto fami-

liar (visto em 4.5.4) que acentua a necessidade de contato com o PBL1 para 

que a LFr continue a se desenvolver em outros contextos interativos. 

5.3.2 As frases verbais como RC no PB 

As RCs às interrogativas polares no PB constam apenas de uma frase verbal, 

sendo esta constituída pelo verbo finito da frase interrogativa, flexionado de 

acordo com a pessoa gramatical em foco (com o sujeito nulo), ou pelos ver-

bos de interligação (cópulas) ser e estar na 3ps do presente do indicativo: É, 

(es)tá. As interrogativas polares são marcadas apenas pela prosódia no por-

                                                      
174 Tradução idiomática: “Eu quero!” – enfático. 



 134 

tuguês (Kato, 2002:324) sendo a sua estrutura sintática interpretada como 

marcada no complementizador por um morfema abstrato [+ Q]. 

Segundo uma sugestão de Holmberg (2001) para o finlandês175, a constru-

ção destas respostas formadas apenas pelo verbo finito, em línguas de sujeito 

nulo parcial, pode apresentar na sua representação da surface structure (SS) 

o movimento do verbo para o domínio-C, sendo este movimento acionado 

pela polaridade do foco da frase interrogativa, excluindo nesta elevação o IP 

que contem tanto o objeto como o sujeito, tornando a estrutura da frase ver-

bal impessoal176.  Holmberg parte do princípio que as frases verbais no fin-

landês são derivadas de sentenças completas, nas quais o verbo finito é e-

nunciado fora do IP, resultando em uma elipse do IP, ou seja: o IP fica vazio, 

sendo o seu conteúdo movido para o domínio-C como se houvesse uma e-

quivalência da Vfin à partícula assertiva sim, pois o movimento para o domí-

nio-C adicionaria o valor discursivo afirmativo de sim à frase verbal. Como 

constata Oliveira (2000:222): “o sujeito nulo é possível quando o verbo sobe 

para uma posição mais alta no constituinte frasal”. 

A nosso ver, o movimento para C não faz das frases verbais frases impes-

soais, pois se assim o fosse, poderíamos assumir que seriam aprendidas pelas 

crianças em seu contexto discursivo, como uma frase fixa e não analisada, o 

que não é o caso177, pois como veremos no desenvolver deste capítulo, as 

frases verbais têm um sujeito referencial.  No caso da RC verbal, o verbo 

sobe para o Spec do CP e o elemento que o modifica, como por exemplo, a 

partícula sim, se encontraria posicionada em C. O sujeito pleno ocorre assim 

quando o verbo não apresenta elementos que modifiquem seu conteúdo a-

firmativo, ou seja, quando o verbo mantém-se em IP. Vejamos as três repre-

sentações abaixo:  
  (5:6) 

a. [CP Façoij [IP ø [I ti tj [VP ti ] ] ] ] 

b. [CP Façoij [C sim [IP ø [I ti tj [VP ti ] ] ] ] ] 

c. [CP [IP Eui [I façoj [VP ti tj ] ] ] ] 

A frase verbal ocupa seu lugar em CP (exemplo 5:6a), posição [-A, -θ], as-

sumindo um valor discursivo, mas sem deixar de ter um sujeito referencial, 

pois assim como o Yes carrega consigo o conteúdo da interrogativa polar na 

resposta (Yes, I do)178 a frase verbal também se refere ao conteúdo da inter-

rogativa, como é dito pelo próprio Holmberg (2001) sobre o finlandês (aci-

ma): as frases verbais são derivadas de sentenças completas. Agora, quando 

a frase verbal contém mais informação, o sim ou o pronome pleno podem ser 

                                                      
175 O finlandês, assim como o PB, é uma língua de sujeito nulo parcial, mas que, segundo 
Holmberg (2001), diferenciando-se do PB por não haver uma aceitação categórica do sujeito 
nulo na 3ps. 
176 Apoiado por Barbosa (2009), Holmberg et al (2009), Modesto (2004). 
177 Ver exemplos (4:3) e (4:5 b e c) em 4.3.  
178 Ver exemplo (5:5) para a frase em sueco. 
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adicionados para enfatizar ou para denegar, mudando o tipo de afirmação 

atribuída à questão (como explicado em 5.3, Quadro 3).  

Já no caso do emprego das cópulas É e (es)tá, não é atribuído o valor [+ 

pessoa] à frase verbal, tendo assim apenas a função de uma partícula asserti-

va, seguindo a proposta de Holmberg, sendo que o É aparece acompanhado 

de resposta alargada em vários contextos, correspondendo assim ao modelo 

do /ja/ sueco (em (5:5)), apresentando um traço equivalente ao da partícula 

assertiva positiva sim. 

Vejamos abaixo outro contexto no qual a frase verbal pode ser usada co-

mo RC:  
(5:7) Resposta de Anna (A6), incluída no exemplo (5:22) 
Int: e como é que cê fez pro macarrão ficar preso lá?  
A:   pro colei 

Temos aqui um caso de RC verbal a uma interrogativa não-polar, na qual o 

verbo empregado é escolhido pela própria Anna, para explicar como resol-

veu a questão introduzida pela Int. O que nos interessa aqui é mostrar que 

Anna tem conhecimento da forma, referindo-se aqui a si mesma flexionando 

o verbo na 1ps, fator que deixa bem claro o sujeito da frase. Mesmo se o 

caso fosse de um verbo flexionado na 3ps, como no exemplo usado por Oli-

veira (2000:132) apresentado abaixo (5:8), a frase verbal usada na RC não é 

de interpretação problemática para o falante de PB, não necessitando do 

emprego do pronome, para que o interlocutor saiba que a pessoa em pauta é 

uma 2ps, e não uma 3ps ou uma 1pp: 
(5:8) 
1. A: eu te machuquei? 
2. B: pro machucou 

É interessante observar que, apesar de A (em (5:8)) usar a forma acusativa 

do pronome da 2ps (tu), a resposta de B se refere à 2ps indireta (você), flexi-

onada na 3ps, sendo esta questão indiferente para o falante nativo de PB. Os 

sujeitos das duas RCs verbais acima, (5:7) e (5:8), são referenciais nulos. 

Oliveira (2000:132) sugere então que “se a morfologia verbal no PB fosse de 

fato empobrecida, o sujeito da[s] frase[s] acima e das respostas curtas só 

seriam interpretáveis se lexicalmente preenchidos.”  

A sugestão de Oliveira179 vai contra o que é proposto por Holmberg et al 

(2009:66), defendendo que: 

 
“esta construção [RC frase verbal] pode ser derivada pelo movimento do ver-
bo finito para o domínio-C, sendo este movimento acionado pela polaridade 
das características do foco, o que elimina a VP que contém tanto o sujeito 
como o objeto. Uma forte indicação de que este não é um caso de sujeito nulo 
é o fato de este ser insensível à pessoa do sujeito.”  

                                                      
179 Que por sua vez apóia sua resolução em Kato (1993, 1994). 
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Dizendo assim que a flexão não é c-comandada, mas sim um fenômeno dis-

cursivo, onde o pronome é defectivo (ou pronome-ø) que consta de caracte-

rísticas-ø válidas, de característica de Caso inválida e nada mais, faltando-

lhe um índex referencial, ou seja, podendo o pronome, nesses casos, apenas 

ser lido como não temático (genérico ou arbitrário) e encontrados apenas em 

línguas de sujeito nulo parcial. A nosso ver, esta proposta de Holmberg et al 

é plausível para o emprego das cópulas É e tá, mas não deve ser generalizada 

no PB. Os autores vêem como uma evidência para a sugestão acima o fato de 

o objeto (em alguns casos) ser pronunciado, mas não o sujeito, o que seria, 

segundo eles, uma forma agramatical no PB. Vêem como uma “complicação 

interessante” o fato de a estrutura Vi ele sim ser considerada aceitável em PB 

(Holmberg et al 2009:67). Apontamos aqui que esta estrutura é corriqueira 

no PB, sendo usada como uma confirmação, ou como uma resposta denega-

tiva enfática, como em (5:9) na seqüência fictícia abaixo:    
 (5:9) 

1. A: O Sr. tem certeza que viu o rapaz entrar na loja? 
2. B: *Vi ele sim (senhor). 

O sim neste contexto é uma opção situacional de B, enfatizando a sua afir-

mação. Já a gramaticalidade destas sentenças pode ser tratada pelo conceito 

de aceitabilidade, de como “soam” no contexto em que são empregadas (O-

liveira, 2000:122), por isso não avaliamos aqui se esta expressão é gramati-

cal, dizemos apenas saber que é uma frase que consta do repertório do PB, 

uma forma aceitável e comum.  

Ao contrário do inglês, as crianças falantes de português têm de adquirir 

uma forma exclusiva para responder às interrogativas sim/não ao invés de 

uma estrutura para as interrogativas: 

 
“Despite very different input frequencies for the various clause types, there is 
no word order overgeneralization from one clause type to another. When ac-
quiring word order for yes/no-questions, for example, children seem to focus 
exclusively on this clause type, and the word order of the clause types is ir-
relevant and constitutes neither evidence nor counterevidence.” (Lightfoot & 
Westergaard, 2007:410). 

Não é na frequência dessas frases no input das crianças 2L1 que elas vão 

encontrar o gatilho desencadeador dessa forma, mas no fato dessa forma se 

encontrar em seu ambiente 2L1, pois a criança mostra-se muito sensível ao 

input, mesmo quando a estrutura adquirida é pouco frequente, necessitando 

apenas de pequenas pistas para acionar diferentes estruturas (Lightfoot & 

Westergaard, 2007:407).   

Consideramos que as frases verbais como RCs apresentam o fenômeno do 

sujeito nulo, diferenciando-se das frases declarativas que em sua maioria 

apresentam o preenchimento do sujeito. Agora, não devemos deixar de lado 

o fato de sabermos que o PB continua apresentando muitas ocasiões para o 

emprego do sujeito nulo em geral, por ser, primeiramente, uma língua de 
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tópico proeminente, ou seja, uma língua que permite sujeito nulo encaixado 

(referencial)180 e, também, as ocorrências do sujeito expletivo, o sujeito nulo 

de “orações sem sujeito” (Duarte, 2003:1), como em: Chove!181  

Observamos ainda que, o que encontramos aqui, são fenômenos de inter-

face entre sintaxe e fonologia (apresentado em 5.1), como no caso das inter-

rogativas polares (sim/não) onde basta a mudança de entonação, uma curva 

ascendente, para que a sentença seja interrogativa e não declarativa (Kato, 

2002:324), sendo estas as frases que mais nos interessam, por terem uma 

estrutura que pode atrair o uso do sim, ao invés de frases verbais nas RCs de 

nossos informantes 2L1, podendo assim visar se há uma interferência da 

LFo.   

 

 

5.4 Análise das RCs encontradas em nosso corpus  

 

Nesta seção, restringiremos nossa análise à comparação das entrevistas que 

compõem o nosso corpus, comparando as RCs registradas na produção das 

crianças L1 e 2L1. O trabalho de Oliveira (2000) contribuirá para a definição 

das repostas e, também, como material de comparação de aquisição L1, se 

necessário. Iniciaremos esta seção observando as entrevistas feitas com as 

crianças L1, para verificar se seguem o modelo PB apresentado em 5.3.2, 

para depois compará-las aos exemplos encontrados nas entrevistas 2L1. 

Vemos as RCs verbais como fórmulas para as quais a criança teria de ter 

adquirido os traços finitude, AGR e T do parâmetro flexional do PB, além do 

parâmetro [+sujeito nulo]. Ou seja, são frases simples e robustas (Carroll, 

1989; Lightfoot, 1989) encontradas na língua-E do adulto PBL1, em nosso 

caso, no input materno dos informantes 2L1. Por termos adotado a teoria 

seletiva da aquisição da linguagem, observaremos no desenvolvimento lin-

guístico das crianças 2L1 quais os fenômenos da gramática que selecionam 

para desenvolver. As frases verbais não são apenas “fórmulas morfossintáti-

cas”, estas frases são aplicadas em contexto específico, que exige que a cri-

ança interaja com pessoas que apliquem esta forma de comunicação. Em 

outras palavras: não basta à criança ter adquirido os parâmetros INFL e [+ 

sujeito nulo], ela tem de ir além desses parâmetros básicos e empregar um 

modelo que não é transferível do modelo usado na sua LFo.  

                                                      
180 Há diferentes interpretações deste fenômeno. Encontramos em Modesto (2004) e Holm-
berg et al (2009) justamente a interpretação contrária, na qual defendem que o fato de haver a 
topicalização no PB, este tópico pode ser um constituinte que não é o sujeito da sentença, mas 
que mesmo assim gera o apagamento do tópico em cadeia, apresentando um sujeito nulo que 
não tem um sujeito como precedente.  
181 Duarte (2003) apresenta que está havendo uma mudança também nas frases com sujeito 
expletivo, onde é introduzido um tópico-sujeito para preencher o expletivo, como, por exem-
plo, o uso do pronome demonstrativo neutro isso, que não atribui informação semântica à 
sentença, por exemplo: Isso não tem nem dúvida ao invés de Não tem nem dúvida (Duarte, 
2003:9). 
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É relevante mencionar que Meisel (1994) coloca o fato de as categorias 

funcionais (a morfossintaxe) serem adquiridas e manifestadas na fala da 

criança desde muito cedo, independente da competência pragmática da lín-

gua que está adquirindo (Meisel, 1994:94). Temos nas RCs um fenômeno 

que exige a aquisição da morfossintaxe, mas que exige, também, contexto 

comunicativo em PB (interface sintaxe-pragmática). O fato de a aquisição da 

LFr das crianças 2L1 ser unimonitorada poderia, neste caso específico, limi-

tar o espaço para o desenvolvimento deste fenômeno de cunho pragmático. 

Ao mesmo tempo, segundo Lightfoot & Westergaard (2007), bastam apenas 

pequenas pistas no input dirigido à criança para acionar diferentes estruturas 

da L1. Seriam estas pequenas pistas suficientes também para o desenvolvi-

mento de RCs verbais no PB como LFr?  

5.4.1 Entrevistas L1 

Seguindo a média de idade na qual a criança já adquiriu a estrutura da sua L1 

apresentada por pesquisadores da área (visto em 2.1, Quadro 1), nossos in-

formantes PBL1 já devem estar todos com a sua gramática da sua L1 forma-

da. Como era de se esperar, eles empregam frases verbais como RCs que 

contém um elemento focal verbal da frase interrogativa da interlocutora 

(Int), dirigidas às crianças. Vejamos em (5:10) abaixo, um extrato da entre-

vista feita com Rosa (6;10, R1-Z1): 
         (5:10)  

1. Int: é? cê acha legal? 
         2. R:   acho 
         3. Int: é (+) tem muita criança na sua classe? 
         4. R:   tem  
         5. Int: é (.) cê sabe quantas? 
         6. R:   n::ão 
         7. Int: não, umas: mas dá para ter bastante amigo então? 
         8. R:  dá 

A primeira observação que fazemos nesta entrevista é que as RCs aqui regis-

tradas seguem o formato estipulado em Oliveira (2000:39), apresentado em 

5.3, para as RCs polares, sendo o verbo usado categoricamente com o sujeito 

nulo neste contexto. No curto exemplo acima, Rosa faz uso apenas de frases 

verbais que contém o verbo finito usado na frase interrogativa. 

Na produção oral dos informantes L1, o sim não é registrado nenhuma 

vez como RC, nem mesmo em respostas enfáticas ou denegativas (ver 5.3.1). 

No exemplo que segue, vemos que Zé (6;9, R1-Z1) usa outra estratégia para 

denegar a afirmação equívoca de Rosa, adicionando um pronome à RC de 

frase verbal (eu tenho), tendo este, por sua vez, função enfática: 
 (5:11) 

1.    Int: °o pato comendo° (.) tem pato aqui na fazenda? 

2.    R:   não 

3.    Z:   eu tenho  pronome [+ ênfase] 
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É nítido nas entrevistas L1 que as crianças empregam grande quantidade da 

cópula É como RC, independente de constar um né da interrogativa. O É é 

empregado pelas crianças como resposta a interrogativas de foco largo [+IP], 

não seguindo o padrão estipulado no Quadro 3. Vejamos nos exemplos de 

Iana (7;8) e Joca (6;11) abaixo: 
(5:12) 
a. 1. Int: você costuma pegá fruta aqui? [+IP] 

2. I:    é 
b. 1. Int: o negócio é chegar primeiro, né? [+IP] 

2. I:    é 
c. 1. Int: esse daqui/ eles são fosforescentes?  

2. J:    são, é assim igual quenem 
3. Int: que brilha no escuro ou não? [+IP] 
4. J:    é 
5. Int: esse daqui também?  [-IP] 
6. J:    é 

A partícula sim poderia substituir as ocorrências de É em (5:12) a e c. No 

exemplo (5:12b) o É não é equivalente a uma cópula, mas sim uma frase 

verbal cujo verbo se encontra na interrogativa, pois se excluirmos a redução 

né (não é) o É empregado por Iana seria uma confirmação de uma frase de-

clarativa, como pode ser verificado no Quadro 3.   

5.4.2 Entrevistas 2L1 

Seguiremos nesta seção o mesmo formato usado para a apresentação e análi-

se da flexão 1ps, no capítulo 4. Observaremos o desenvolvimento da aquisi-

ção das RCs pelos informantes 2L1, usando, mais uma vez, as entrevistas 

focais de Anna e Maria para nos guiar nesta parte da análise. O material 

relativo aos outros informantes será adicionado apenas quando relevante. 

Seguiremos apresentando exemplos das entrevistas A3-O2/M2 (1ª seção), 

A5-O3/M4 (2ª seção) e A6/M6 (3ª seção). Finalizaremos com uma síntese da 

análise. 

5.4.2.1 1ª seção: as primeiras entrevistas com Anna e Maria 

5.4.2.1.1 Anna A3-O2 

A primeira seqüência a ser apresentada foi tirada da entrevista feita com os 

informantes Anna e Oscar (A3-O2), na qual a conversa se desenvolve a par-

tir de uma pergunta feita pela Int para os dois informantes, ao introduzir o 

tema das entrevistas e colocando o português em foco para as crianças: Você 

gosta de falar português? Os informantes respondem de formas diferentes, 

devido à maneira pela qual a interação é desenvolvida. Observemos as res-

postas e os verbos grifados nos exemplos do desempenho de Anna abaixo: 
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(5:13) 
1. Int: e: você/cê entende tudo que eu falo quando [eu falo] >> 

2. O:       [hm hm] 

3. Int  >> português com você? 

4. Int: é/ e a Anna? 

5. A:   ahã 

6. Int: e você gosta de falá português? 

7. A:   m: ahá ↓
182

 

8. Int: gosta? 

9. A:   ahá ↑ 

10. Int: você acha que vai ser bom ir pro Brasil agora? 

11. A:   m: vai ser bom 

Vemos aqui que Anna não responde a nenhuma das perguntas com o verbo 

finito usado pela Int na frase interrogativa. Percebemos, no desempenho de 

Anna, que ela parece ter conhecimento de que o emprego da partícula sim 

como resposta afirmativa não é usado no PB. Nas linhas 10 e 11 observamos 

que Anna repete, na sua resposta, parte da pergunta que lhe é dirigida. Esta 

estratégia assertiva é também usada no PB informal, mostrando aqui que 

parece ter conhecimento do sistema assertivo da LFr. Registramos, na entre-

vista com Rosa e Zé, uma seqüência semelhante (grifada): 
        (5:14):  

1. Int: e você é mais nova, é isso? 
          2. R:  é 
          3. Int: a caçulinha? 
          4. R:   caçulinha 
          5. Int: e você é o caçulinha também? 
          6. Z:   é183  

Ao mesmo tempo que apresenta este traço interativo PBL1 em (5:13), a pro-

dução de Anna apresenta certa insegurança referente a que forma usar para 

dar uma RC positiva. Esta insegurança pode estar relacionada à dificuldade 

apresentada na mesma entrevista (A3-O2) em relação à flexão da 1ps, na 

qual quatro das ocorrências corretas são frases fixas, três seguem o paradig-

ma flexional do PB e as outras quatro apresentam características desviantes. 

                                                      
182 Anna nem sempre pronuncia a nasalização do [ã] final, traço este que podemos ver como 
não nativo, mas como já foi definido para este trabalho, não analisaremos a pronúncia das 
crianças 2L1. 
183 Temos aqui mais uma ocorrência do emprego da cópula É a uma interrogativa de foco 
largo por Zé, que confirma assim o conteúdo da frase interrogativa. Como já foi visto Oliveira 
(2000:174) diz que “a copula É está em vias de se transformar em um marcador de polaridade 
positiva no PB.” Se Zé tivesse usado uma frase verbal como RC, a resposta teria sido sou, 
focando assim o verbo finito ser da frase interrogativa na linha 5. Agora, segundo Santos 
(2008:221), a criança pode apresentar dificuldade relacionada à sua interpretação da frase 
interrogativa, focando o verbo da frase subordinada: “A – És tu que vais ganhar? B – Vou.” 
Vemos isto como uma questão interativa, podendo ocorrer também na fala do adulto, não 
precisando, necessariamente ser uma má interpretação da frase interrogativa no PB. No e-
xemplo (5:14) fica bem claro que Zé não faz essa troca, mostrando que a cópula É pode mes-
mo estar em vias de se transformar no marcador de polaridade positiva. 
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Segundo observações feitas por Meisel (2001), crianças bilíngues simul-

tâneas conhecem a gramática de suas duas (ou mais) L1s desde o início, e 

Meisel diz que a prova deste conhecimento é demonstrada no desempenho 

da criança ao usar certos fenômenos gramaticais, mesmo que estes apareçam 

apenas no desempenho de uma de suas línguas (2001:11-13). Levando em 

consideração esta afirmação, percebemos no caso de Anna (5:13), que ao se 

esforçar para falar apenas português restringe suas RCs positivas a expres-

sões monossilábicas como: m, ahã (ahá), mhum. Não emprega a partícula 

assertiva sim.  

As interjeições m, ahã, mhum são consideradas marcadores conversacio-

nais (MC) suprassegmentais, com a função interacional de marcar a colabo-

ração ou a hesitação do interlocutor (Urbano, 1995). Agora, o ahã usado 

como resposta, pode marcar a falta de interesse do ouvinte pelo assunto em 

pauta, ou distração (Gärtner, 1998:669). Percebemos, pela reação da Int em 

(5:13), linha 7, que o uso do m: (entonação descendente) acompanhado por 

ahá causa dúvida quanto ao que Anna realmente quer dizer, se o MC é uma 

resposta ou uma hesitação com entonação interrogativa. A Int repete a per-

gunta (gosta?- linha 8) para confirmar se entendeu o que Anna estava que-

rendo dizer. Na última resposta deste exemplo, Anna completa o m: (entona-

ção ascendente) afirmativo seguido de uma resposta alargada, na qual retoma 

os argumentos contidos na pergunta, não deixando dúvidas quanto ao que 

quer dizer.  

As respostas de Anna podem ser interpretadas como uma estratégia por 

parte da informante para evitar o confronto com sua dificuldade de se ex-

pressar, por entender que não é feito o uso da partícula sim em PB. O uso da 

partícula sim como resposta afirmativa, poderia ser uma transferência da 

partícula assertiva ja do sueco, mas Anna a evita, indicando ter conhecimen-

to do modelo usado no PB.  

 

5.4.2.1.2 Maria M2 

Maria, por sua vez, apresenta uma produção instável em relação ao uso da 

LFr na entrevista (M2), na qual 35% dos enunciados são em sueco e 4% 

apresentam troca de código (Gráfico 4, em 2.4.5). Encontramos na curta 

seqüência abaixo uma ilustração para como Maria faz uso das RCs em PB:  
 (5:15)  

1. Int: que gostoso e cê vai bastante pra piscina? 
2. M:  m: m:↑ 
3. Int: é: cê sabe nadá? 
4. M:  sim↓ 
5. Int: e cê tem amigas lá? amigos? amigas? (+) 
6. M:  muitos    

Temos aqui uma seqüência ilustrativa para o uso de RCs a interrogativas 

polares, nas quais poderíamos encontrar a transferência do sistema sueco ou, 

então, a implementação do sistema PB. Maria (assim como Anna) usa o MC 
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m:184 (linha 2) no lugar de uma RC assertiva verbal, evitando o uso da partí-

cula sim. Na linha 4, Maria afirma usando a partícula assertiva sim, com 

entonação marcada (descendente), não deixando dúvidas quanto à sua res-

posta positiva. Apesar de a partícula sim não ser usada como RC positiva, 

pode ser empregada como confirmação enfática, para confirmar uma dene-

gação anterior, ou então para denegar uma frase declarativa (ver (5:3)), vin-

do sempre acompanhada de uma frase verbal, mas não em posição inicial ou 

sozinha em nenhuma forma do PB (Oliveira, 2000:174-77; Gärtner, 

1998:666). No caso da resposta de Maria, interpretamos o uso desta partícula 

como enfático no exemplo acima, mas por estar em posição inicial e só, não 

podemos deixar de considerar o emprego desta como desviante. Na linha 6, a 

resposta muitos indica a conhecimento de Maria em relação ao modelo em-

pregado no PB pois, restringe-se ao uso do advérbio por si só, não adicio-

nando a partícula sim, o que teria sido sinal de transferência da LFo neste 

contexto, onde ja, många (sim, muitos) teria sido a resposta informal comum 

usada em sueco185.  

Apesar de termos registrado o uso da partícula assertiva sim, na linha 4, 

detectamos no curto exemplo acima, indícios de que Maria teria conheci-

mento da diferença entre os modelos de suas L1s, para o uso das RCs no 

sueco e no português, mas percebemos também que encontra dificuldade ao 

tentar empregá-lo em comunicação informal.  

 

5.4.2.1.3 Síntese  

Em (5:13) e (5:15) vemos que antes da estadia de um mês no Brasil, as me-

ninas apresentaram dificuldade ao implementar o sistema PB de RC, mas o 

uso dos MCs e o fato de não transferirem diretamente o sistema sueco, que 

seria o emprego da partícula sim, indicam que possam ter o conhecimento 

das diferenças entre os sistemas LFr e LFo. Resta-nos verificar se nos regis-

tros pós-viagem estas características tenham se desenvolvido, adquirindo 

características PBL1, ou se surge (ou mantém) uma forma desviante de em-

prego de RCs. 

                                                      
184 A repetição do m: como ocorre na linha 2, acima, poderia ser interpretada como a hum 
hum negativo (Gärtner, 1998:670), mas nos casos em que são usados por nossas informantes 
2L1, a entonação é ascendente, marcando assim a intenção de afirmação da criança. 
185 Como já mencionamos ao descrever as entrevistas de Maria, na entrevista (M2) a infor-
mante brinca muito com as palavras e, o fato de ter dificuldade em se expressar em português, 
faz com que este traço se acentue. Encontramos não só troca de código, como também “troca 
de assunto”, mudando de assunto quando a conversa lhe parece pouco interessante, ou quando 
lhe falta o vocabulário, nem sempre interagindo como esperávamos. Como o nosso objetivo 
era registrar a fala dessas crianças, abrimos mão da disciplina de uma conversa guiada, para 
termos acesso à participação da criança e podermos registrar a fluência de sua fala assim 
como ela é no momento, monitorando, mas não limitando. 
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5.4.2.2 2ª seção: voltando do Brasil 

Nas duas entrevistas que vamos observar nesta seção, as meninas tinham 

acabado de voltar de suas férias de um mês no Brasil na ocasião de nosso 

encontro.  

 

5.4.2.2.1 Anna A5-O3 

Na entrevista A5-O3, observamos, em primeiro lugar, que a conversa entre 

Anna, Oscar e a Int não apresenta muitas ocasiões interativas para o emprego 

das RCs verbais. As interrogativas polares são poucas, limitando a possibili-

dade de uso das partículas afirmativas ou mesmo das negativas. Nos exem-

plos (5:16-18) apresentaremos extratos que ilustram a interação de Anna. 
(5:16):     
1. Int: e lá no Brasil? como é que foi/ deu pra falar português? 
2. A:   deu 
3. Int: falô bastante? 
4. A:   ahá 
5. Int: é/ com quem que você falou? 
6. A:   ém: com todos 
7. Int: todo mundo? 
8. A:   *ahá, que eu conhece186 

Na linha 2 do exemplo (5:16), encontramos, pela primeira vez o emprego de 

uma RC verbal na fala de Anna. A pergunta que lhe é dirigida na linha 1 é 

uma frase interrogativa polar, que poderia ativar o emprego da partícula as-

sertiva sim, mas Anna emprega uma frase verbal usando o verbo finito en-

contrado na pergunta: deu. O deu apresenta-se aqui, tanto na interrogativa 

como na resposta, em sua forma genérica, sendo assim impessoal. Este fato 

não implica na sua forma de emprego no modelo PB para RCs. 

Nas linhas 4 (resposta à interrogativa de foco largo na linha 3) e 8 (res-

posta à interrogativa de foco estreito na linha 7) encontramos, mais uma vez, 

o emprego de ahá como RC a frases interrogativas polares, onde o uso de 

uma RC verbal na linha 4 teria sido o mais adequado no modelo PB: - Falou 

bastante? – Falei. Enquanto que para a linha 8 a cópula É teria bastado, por 

ser a interrogativa na linha 7 uma interrogativa de foco estreito ([-IP], no 

Quadro 3): - Todo mundo? – É. 

Em (5:17) abaixo, encontramos duas ocorrências da partícula assertiva 

sim. Mesmo sabendo não termos encontrado nenhuma ocorrência semelhante 

em nosso corpus L1187, na qual esta partícula se apresenta como RC, ou en-

tão, em posição inicial a uma resposta alargada, vemos aqui a possibilidade 

de interpretar estas respotas como indícios de que a aquisição desta forma na 

linguagem ativa de Anna está seguindo, de forma desviante, para o modelo 

                                                      
186 Observemos que o verbo conhecer se encontra flexionado na 3ps e não na 1ps, como teria 
sido o correto segundo a norma culta informal do PB, comentado em 4.5.3.  
187 A partícula assertiva sim não foi encontrada em contexto semelhante à (5:17), em nenhum 
dos outros estudos feitos com crianças PBL1 usados ou consultados em nossa pesquisa. 
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L1, pois o emprego destas partículas é feito nos mesmos contextos, mas não 

da mesma forma  nos quais o sim ainda é usado no PB. Observemos (5:17): 
(5:17)  
1. Int: m:, e lá no Brasil cê ganhou presente? 

         2. O:   m: nã:o 
         3. A:   si:m: 
         4. Int: da vovó? num ganhou presente da [vovó 
         5. A:                 [si:m: ganhou sim 

Atualmente, a partícula sim só é empregada em construções denegativas ou 

em construções enfáticas (em 5.3.1). Na curta discussão apresentada em 

(5:17), Anna usa a partícula sim para denegar a resposta incorreta de seu 

irmão (linha 3) e para enfatizar este fato (linha 5) quando a Int retoma a 

questão. Se fôssemos seguir o modelo PB de RC, na linha 3, a resposta pode-

ria ter sido ganhou sim e na linha 5 ganhou, ganhou sim ou então ele ganhou 

sim. A repetição do verbo e o emprego do pronome são duas estratégias usa-

das no PB para enfatizar a veracidade da resposta, sendo a partícula sim em-

pregada para marcar ainda mais esta ênfase.  

Já em (5:18), Anna usa o modelo enfático do PB para denegar a afirmação 

de Oscar, empregando o verbo finito encontrado na pergunta e repetindo o 

mesmo em uma frase complementar alargada:  
 (5:18) 

1. Int: tem muita criança? 
              2. O: [n:ã:o: 

          3. A: [tem/ tem um dois três quatro cinco  

Como podemos observar acima, a fala de Anna apresenta indícios de que sua 

linguagem e o uso do modelo interativo do PB se aproximam do modelo 

empregado por falantes L1 durante a sua estadia no Brasil. Nesta etapa do 

desenvolvimento da LFr, o emprego das RCs por Anna continua apresentan-

do traços desviantes e o emprego da partícula sim em posição inicial. 

 

5.4.2.2.2 Maria M4 

No desempenho de Maria, nesta entrevista, encontramos apenas uma ocor-

rência da partícula assertiva sim (em (5:19), linha 2). Esta se encontra como 

resposta a uma interrogativa polar (linha 1) sem apresentar nenhuma função 

enfática, ou seja, a nosso ver, estaria sendo usada como a partícula assertiva 

positiva do sueco ja podendo assim ser considerada uma transferência do 

sistema LFo: 
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 (5:19) 
1. Int: e faz tempo? cê foi no cinema no Brasil? 
2. M: sim 
3. Int: é? 
4. M:  eu fui 
5. Int: que que cê viu lá? 
6. M:  eu vi °eu vi° eu nem í na cinema no Brasil 
7. Int: num foi dessa vez? 
8. M:  não 
9. Int: é bom ficar na piscina né? é mais gostoso, aproveitar porque 
10.      cinema dá pra ir aqui né? 
11. M: é 

Seguindo para a linha 4, em (5:19), na sua resposta à interrogativa da Int, 

Maria confirma enfaticamente usando o modelo PB (suj+Vfin). Na linha 6, 

Maria pensa em voz alta, repetindo a resposta eu vi, baixinho (hesitação), 

para depois dizer que não tinha ido ao cinema. Na linha 11, o uso da cópula 

É confirma a afirmação da Int nas linhas 9 e 10, bastando a RC É como res-

posta.  

Dos poucos exemplos que conseguimos encontrar na fala de Maria, os 

dois aqui representados (5:15) e (5:19) indicam que a informante possa estar 

empregando uma forma mista dos sistemas LFr e LFo em sua produção da 

LFr. Emprega as frases verbais, mas emprega também a partícula sim. 

 

5.4.2.2.3 Síntese  

Um dos fatores que chamou nossa atenção na observação das RCs nas entre-

vistas A5-O3 e M4, é que no desenvolvimento deste fenômeno, Maria não 

apresenta a mesma desenvoltura que apresentou no desenvolvimento da fle-

xão 1ps. Percebemos na análise da flexão 1ps que Maria havia adotado a 

maneira de falar do brasileiro e que o desenvolvimento de INFL fora expan-

sivo. Já Anna havia mantido a mesma competência de INFL que mostrara 

antes da viagem.  

É interessante marcar que, no desenvolvimento discursivo do emprego 

das RCs, Maria não apresenta o mesmo desenvolvimento expansivo, man-

tendo nas ocorrências registradas o mesmo modelo que o anterior à viagem. 

Anna apresenta, neste momento, maior semelhança na sua produção em re-

lação ao emprego do modelo de RCs brasileiro. 

5.4.2.3 3ª seção: alguns meses depois.  

Depois de Anna ter passado três meses e Maria quatro meses em casa, a sua 

LFr foi novamente registrada. Nas entrevistas A6 e M6 encontramos alguns 

exemplos de como o emprego das RCs se desenvolve durante este período 

no qual o PB é usado, principalmente, em interação familiar. 
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5.4.2.3.1 Anna A6  

Nos exemplos de Anna (5:20-22) observamos a continuidade do desenvol-

vimento do modelo PB para RCs, apesar de uma seqüência que apresenta 

uma ocorrência dupla da partícula sim. Primeiramente, observaremos em 

(5:20), nas linhas 2, 4 e 6 um indício de que o emprego das RCs, segundo o 

modelo PB, passa a fluir na fala de Anna: 
 (5:20) 
        1. Int: ahã: legal/ dava pra usar no mar? 

2. A:  dava 
3. Int: num tinha onda não? 
4. A:  tinha, mas era muito legal/ tinha ondas muito grandes 
5. Int: é mesmo/ e mesmo assim vocês conseguiram nadar? 
6. A:  ahá/ 

O uso do ahá, na linha 6, tem entonação descendente, expressando certeza, 

diferenciando-se assim dos ahás registrados anteriormente, que deixavam 

em dúvida a intenção de afirmação da informante, assemelhando-se aos MCs 

colaborativos ou podendo ser interpretada como distração. 

Em (5:21), abaixo, encontramos na linha 4 o emprego da repetição da par-

tícula sim: 
(5:21) 

          1. Int: am: cê fez uma árvore também num fez? 
2. A:  nã:o num fiz 
3. Int: não? naquele que tinha o Mingau/ 
4. A:  [sim, sim] 
5. Int: [a namorada] do Mingau né/ 
6. A:  ti:nha 

Interpretamos a função desta repetição como enfática, na qual Anna denega 

uma afirmação feita por si mesma, na linha 2. Quando Anna percebe seu 

equívoco, arrepende-se concordando enfaticamente com a frase declarativa 

da Int, na linha 3. Encontramos aqui uma transferência entre os modelos LFr 

e LFo, o uso da partícula sim ao invés do emprego da RC verbal. A repetição 

como ênfase é comum no PB, mas emprega-se, nestes casos, a repetição do 

verbo finito (Oliveira, 2000:137; Gärtner, 1998:665)188. A RC da linha 6 

refere-se à declarativa da linha 3, retomando o verbo desta, para mais uma 

vez afirmar que as interlocutoras estão de acordo, seguindo aqui o modelo 

PB. 

No exemplo (5:22) apresentamos apenas um extrato que indica o desen-

volvimento do modelo PB por Anna: 

  

                                                      
188 Enquanto que, por exemplo, no PE (Carreira & Boudoy, 1993:264; Gärtner, 1998:667), e 
em outras línguas românicas como o italiano (Oliveira, 2000:137), a forma usada seria a 
repetição da partícula sim (ou sì), o mesmo acontecendo no sueco (/ja/).  
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  (5:22) 
         1. Int: e dentro do que que tava o macarrão? 

2. A:  m: pratinhos 
3. Int: e como é que cê fez pro macarrão ficar preso lá? 
4. A:  colei 
5. Int: com cola? 
6. A:  mhum 

Apesar de esta resposta de Anna (linha 4) não ser uma RC, pois adiciona 

informação à conversa, não sendo o emprego do verbo finito encontrado na 

pergunta como uma resposta afirmativa, podemos verificar aqui indícios de 

que o sistema do PB se desenvolve na linguagem da menina mesmo após 

três meses sem contato com o input massivo PBL1 a que havia sido subme-

tida no Brasil. Este indício concorda com o resultado da análise da aquisição 

1ps, indicando que este modelo interativo também pode ser desenvolvido, 

mesmo em ambiente LFo . 

 

5.4.2.3.2 Maria M6 

Depois de ter passado três meses em casa, Maria volta a intercalar o sueco 

com o português em sua interação bilíngue informal, usando 3,5% de enun-

ciados em sueco e 1,8% de enunciados mistos189. No extrato que segue (5:23) 

temos dois empregos de RCs, sendo ambos corretos e seguindo o modelo 

PB: 
 (5:23) 

1. M: fast det kan gå bort i tvätten
190

     
   2. Int: tá 
  3. M: om det har blivit

191
  [xxx    

   4. Int:                                  [e quando é que você vai usar o boné? 
   5. M: usei ontem 
   6. Int: só ontem? 
   7. M: e antes de ontem 
   8. Int: m: então você tem que usar ele quando vai pra escola? 

9. M: não a gente não precisa a gente pode ter ele quando a gente 
10.    quiser 
11. Int: °tá°, foi só um presente então 
12. M: é   

Na linha 5, usei ontem, é uma RC verbal alargada, estando o verbo finito 

acompanhado de um advérbio de tempo. Maria faz uso correto do sujeito 

nulo em combinação com o advérbio de tempo. A combinação advérbio de 

tempo + sujeito nulo nem sempre é aceitável, mas quando o próprio sujeito 

                                                      
189 Ver Gráficos comparativos em 2.4.4. 
190 fast    det               kan                 gå bort                  i      tvätten 
    embora               pron.expl.    poder.pres     sair+partícula        em   lavagem-+def,n. 
  “Embora possa sair na lavagem.” 
191 om  det            har            blivit 
    se    pron.expl.  ter.pres     ficar.part 
    “Se tiver ficado...” 
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está em foco, o sujeito nulo é perfeitamente aceitável no PB (Oliveira, 

2000:122-3). A RC final deste exemplo, na linha 12, um É afirmativo, que 

confirma o conteúdo da frase anterior, substituindo uma frase do tipo verbal, 

como visto nos exemplos de Joca e Iana (5:12), e Zé (5:14). 

Vejamos agora o desempenho de Maria em (5:24): 
 (5:24) 
         1. Int: tinha muita criança? 

2. M: não tanto a:: bara femtitre     > trad: só cinqüenta e três 
3. Int: quantas? 
4. M: femtitre      > trad: cinqüenta e três 
5. Int: cinquenta e três? 
6. M: é/ 
7. Int: num é mu:ita criança? 
8. M: sim 
9. Int: cinqüenta e três crianças, e o seu gru:po/ vocês foram dividi-  
10.     dos em grupos num foi isso? 

Como percebemos nos dois exemplos aqui apresentados, apesar de Maria ter 

conhecimento do modelo de RCs do PB, parece que, ao mesmo tempo, este 

modelo ainda não foi adquirido por inteiro por ela, pois da mesma forma que 

intercala o uso de sueco com português em contexto predominado pela LFr, 

intercala também o modelo interativo das duas L1s. 

Não podemos, porém, negar que tenha havido um desenvolvimento a ca-

minho do modelo L1 para RCs na produção de Maria, apesar de seguir um 

caminho que se diferencia do seguido pelas crianças PBL1. 

 

5.4.2.3.3 Síntese 

Nestas duas últimas entrevistas observamos que, ao que tudo indica, a aqui-

sição do modelo de emprego das RCs em PB exige das informantes mais que 

a aquisição da morfossintaxe necessária para produzi-las. Apesar de terem 

adquirido a flexão 1ps (e de pessoa em geral: 1ps, 3ps e 3pp) o emprego das 

RCs exige um reconhecimento de contexto interacional que as crianças 2L1 

somente poderão adquirir convivendo com falantes PBL1. Faltam-lhes aqui, 

como para aprendizes L2, contextos propícios para desenvolver a pragmática 

da língua.  

Durante o período passado na Suécia após a viagem, as meninas não per-

dem os traços adquiridos durante sua estadia no Brasil. Anna parece ter de-

senvolvido, aproximando-se ainda mais  do modelo PB, mas continua, por 

exemplo, a empregar o sim em posição inicial, apresentando assim um des-

vio da norma PB. Maria também revela um desenvolvimento sutil nesse 

mesmo período, mas assim como Anna, seu desempenho desvia da norma do 

PBL1.  
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5.4.3 Síntese da seção 5.4   

Resumindo o que foi visto na revisão feita neste capítulo, pudemos observar 

que Anna e Maria apresentam certa dificuldade na implementação da forma 

usada em respostas curtas afirmativas em português. Percebemos indícios já 

nas primeiras entrevistas de que têm conhecimento da diferença entre os 

modelos de respostas assertivas positivas nas suas duas L1s. O fato de exclu-

irem o sim de suas respostas, juntamente com o uso exclusivo de marcadores 

conversacionais afirmativos como resposta positiva às perguntas colocadas 

pela Int, confirmam a observação de Meisel (1994), na qual podemos dedu-

zir que a criança 2L1 tem conhecimento das regras das suas duas L1s, ou 

seja, as meninas têm conhecimento das regras gramaticais do PB, mas não 

têm o conhecimento ativo deste fenômeno na sua produção em português, 

tendo esta de ser ativada em ambiente PBL1 para fazer parte da produção 

ativa da LFr da criança. Observamos no Quadro 4, a seguir, com os dados 

quantitativos relativos ao emprego das RCs, respectivos às três seções discu-

tidas neste capítulo: 

 Quadro 4: Porcentagem de ocorrências corretas RCs. 

Quanto à relação da aquisição da flexão 1ps, com o desempenho das respos-

tas curtas assertivas, confirmamos que estes dois fenômenos parecem estar 

“interligados”. Kato (1994) e Oliveira (2000) assumem as RCs verbais como 

frases Degree-0 (Lightfoot, 1989), vendo estas frases simples e robustas 

como o suficiente para que a criança tenha acesso à informação necessária 

de que necessitam para a aquisição de INFL + pro-drop. Percebemos em 

nosso corpus 2L1 que as crianças adquirem a flexão 1ps nos três passos re-

gistrados para este trabalho. O mesmo não pode ser dito em relação às RCs 

verbais. A questão aqui apresenta outro caráter, pois vai além da aquisição 

da morfossintaxe, apresentando um modelo de emprego dialógico, de inter-

face sintaxe-pragmática. As crianças 2L1 têm conhecimento da composição 

das frases verbais, mas apresentam dificuldade na implementação destas 

formas. Agora, como coloca Carroll (1989:409):  
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“We would especially expect a lag between the time an item first appears in a 
child’s production and the time where it appears in its correct form in all ob-
ligatory contexts a certain percentage of the time.”  

Constatamos assim que a aquisição da flexão 1ps ajuda o emprego das RCs 

verbais, mas não basta, pois “é na instanciação dialógica que a criança ins-

taura o exercício metalinguístico do qual [...] depende a aquisição do voca-

bulário funcional” (Oliveira, 2000:236).  

5.4.3.1 Respostas às questões propostas em 5.1: 

A primeira questão que colocamos para a análise da aquisição das RCs foi:  

 
1) O processo aquisicional do modelo de frases verbais como respostas 

curtas usado no PB acompanha a aquisição da flexão 1ps? Ou seja, a 
aquisição do paradigma de flexão verbal e a aquisição das respostas 
curtas verbais estão interligados? 

Pudemos observar nesta seção que a aquisição 1ps facilita o emprego das 

RCs verbais, que contém o verbo flexionado em AGR eT. Quanto ao modelo 

de emprego das RCs em geral, registramos o emprego da partícula sim em 

posição inicial em resposta afirmativa, posicionamento desviante da norma 

PBL1. Observamos de início o emprego de MCs em contextos dialógicos 

que deixavam em dúvida a intenção das informantes, mas no decorrer do 

período das gravações estas formas deixaram de ser empregadas. 

A segunda questão colocada foi:  
2) Podemos considerar a estadia de um mês no Brasil como o fator ati-

vador da flexão 1ps no desempenho das informantes 2L1? 

A aquisição das RCs pelas informantes 2L1 apresenta características desvi-

antes em seu desenvolvimento, havendo de início um excesso de emprego de 

MCs ao invés de frases verbais ou da cópula É (ou tá), além do emprego da 

partícula sim em posição inicial ou por si só. Não encontramos nenhuma 

ocorrência da partícula sim em nosso corpus L1, mas sabemos da ocorrência 

desta na fala de crianças PBL1 em idade bem precoce (1;09 a 2;02) através 

dos registros de Oliveira (2000). As crianças PBL1 passam a usar as formas 

verbais paralelamente ao uso do sim, sendo que esta partícula já de início 

aparece acompanhada de uma forma flexionada do verbo, como no exemplo 

de R (1;09,08): As sim (interpretada como Acho sim por Kato (1995) em 

Oliveira, 2000:236). Nem mesmo aqui emprega-se a partícula sim em posi-

ção inicial. 

Finalizamos respondendo à terceira questão colocada: 
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3) É possível identificar se há alguma particularidade específica encon-
trada na estrutura da LFo que possa dificultar a aquisição do modelo 
de respostas curtas usado no PB? 

A única particularidade da LFo que poderia ter deixado rastros na produção 

LFr das crianças 2L1, teria sido o emprego da partícula sim, mas que não 

podemos considerar uma transferência direta do sueco, pois as informantes 

analisam o seu emprego de acordo com o modelo PB de RC nos exemplos 

registrados em nosso corpus 2L1. Poderíamos dizer que há uma preferência, 

por parte de Maria, em empregar a partícula sim, como influência do sueco, 

pois apesar de ter conhecimento da sintaxe, não tem prática no emprego do 

verbo conjugado como RC.  

Observamos que temos nas frases verbais como RC um fenômeno que já 

havia sido acionado na competência das informantes antes de sua viagem ao 

Brasil, mas que mostra necessitar muito diálogo em ambiente PBL1 para ser 

definitivamente adquirido pelas crianças.  
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6 A análise da concordância nominal 

Este capítulo tratará da análise da concordância dos sintagmas determinantes 

(DP) no PB. Faremos, mais uma vez, uma observação morfológica da aqui-

sição das categorias funcionais do PB pelos informantes 2L1. Teremos em 

foco a concordância de número em DPs, e também de gênero, tratando mais 

especificamente da concordância entre artigos, substantivos e adjetivos. 

A aquisição de gênero é muito precoce na linguagem de falantes nativos 

de uma língua (Meisel, 1994; Schlyter, 1993). Um dos fatores que colabora 

para que a criança não apresente desvios na aquisição de gênero é o fato de 

este traço ser uma propriedade lexical intrínseca do substantivo (Corrêa, 

Augusto & Ferrari-Neto, 2005; Meisel, 2001; Müller, 1990; entre outros). 

Assumimos aqui, mais uma vez, que a criança quando tem acesso à GU ad-

quire as categorias funcionais da sua L1 a partir de dados simples e robustos 

encontrados no input de seu ambiente linguístico (Lightfoot, 1989); assu-

mindo também que tanto a concordância [AGR] de gênero e como a número 

constam da morfossintaxe encontrada na comunicação cotidiana entre mãe e 

filho(s), no ambiente bilíngue em que nossos informantes 2L1 adquirem seus 

idiomas. 

Um dos traços que pode vir a se mostrar problemático em nossa análise, é 

o fato de o emprego de número na gramática do falante da norma culta urba-

na no Brasil, hoje em dia, ser variável, com dois sistemas coexistentes (Cor-

rêa et al, 2005):  
Padrão:  Os meus gatos novos  
Não-padrão: Os meu gato novo  

Sendo ambas as formas acima aceitas (serão discutidas em 6.2.1.1). No sis-

tema não-padrão (ou informal), o plural pode apresentar-se morfologicamen-

te marcado apenas no determinante, ou no elemento do DP que se encontra 

mais à esquerda da frase, ou então a marcação de plural encontra-se no ver-

bo, ou seja, no IP. O falante da norma padrão concorda determinantes, pos-

sessivos e adjetivos (e IP) dentro do DP. Prevemos aqui que com um estímu-

lo linguístico que apresente várias alternativas aceitáveis para a criança na 

sua L1, possa haver um prolongamento do período de fixação deste parâme-

tro. 

Quanto à aquisição do gênero, temos aqui duas alternativas: em primeiro 

lugar, o gênero da palavra pode ser adquirido pelo mesmo processo que fa-

lantes L1, intrínseco à aquisição do léxico; em segundo lugar, pelo fato de as 

crianças 2L1 viverem em um ambiente onde o uso da LFr é restrito, restrin-
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gindo-se primeiramente à comunicação familiar, pressupomos que a aquisi-

ção (ou o aprendizado) de novas palavras exijam da criança maior empenho, 

assim como no caso do verbos irregulares (visto em 4.3), pois é em contex-

tos extra-domésticos que entram em contato com novas palavras. Encontra-

mos aqui mais uma situação de interface onde a sintaxe da criança 2L1 não 

passa pelo mesmo processo fonológico que a criança L1, tendo de adquirir o 

gênero palavra por palavra. 

Não empregamos neste capítulo nenhuma questão específica para a análi-

se da concordância nominal, respondendo apenas às questões centrais desta 

tese como um todo, apresentadas previamente em 1.1(e 3.5.4), e repetidas 

abaixo: 

 
1) Bastam dados simples e robustos (Lightfoot, 1989), encontrados na 

fala das mães das crianças 2L1, para acionar as categorias funcionais 
da LFr?  

2) Sendo estas categorias funcionais acionadas, acompanham o desen-
volvimento destas, na LFr das crianças 2L1, a seqüência aquisicional 
do desenvolvimento das mesmas na linguagem de crianças PBL1? 

3) Caso as crianças 2L1 apresentem desvios na forma de aquisição da 
LFr, é possível distinguir se há influência direta da LFo na aquisição 
da LFr?   

Seguiremos também, neste capítulo, a mesma seqüência de análise que a 

usada nos capítulos 4 e 5, iniciando com a revisão da norma prescritiva da 

concordância nominal do sueco (Dahl, 1982; Jörgensen & Svensson, 2001; 

em 6.1), passando para uma revisão das normas do português prescritivo 

(Faraco & Moura, 2003; Rocha Lima, 1997; em 6.2) relatando, a seguir, as 

características do português falado na norma culta urbana (Augusto, 2007; 

Corrêa et al, 2005; Lopes, 2006; em 6.2.1), para finalizar com uma análise 

dos exemplos encontrados em nossos corpus em (6.3). Partimos, assim, a 

uma revisão da norma da concordância nominal do sueco.     

 

6.1 A concordância nominal na língua sueca 

Na língua sueca encontramos dois gêneros gramaticais: utrum (reale) e neu-

trum. O gênero utrum é regido pelo artigo den e o gênero neutrum pelo arti-

go det. Observemos os exemplos que seguem: 
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Tabela 19. Utrum - marcado pelo sufixo –(e)n
192

 

En brun katt Den bruna katten 

art.ind.utrum 

 

adjetivo 

 

substantivo 

 

art.def.utrum sg 

 

adj + a (def) 

 

subs. + en 

(def.utrum sg) 

Um/a marrom gato/a O/a marrom gato/a 

      

Två  bruna katter De  bruna katterna 

num adj+a (pl) substantivo+er art.def.pl adj.+ a(def 

& pl) 

subst. + er (pl) 

+ na (def) 

Dois/duas marrons gatos/as Os/as  marrons gatos/as 

Tabela 20. Neutrum - marcado pelo sufixo –(e)t 

Ett brunt lejon Det  bruna lejonet 

art.ind.neutrum 

 

adj+neutrum 

 substantivo 

art.def.neut.sg 

 

adj+a(def 

& pl) 

subs+et(def.n

eut.sg) 

Um marrom leão O marrom leão 

      

Två bruna lejon De bruna lejonen 

num adj + a(pl) subs + ø (pl) art.def.pl adj + a (def 

& pl) 

subs + (øpl) + 

en (def) 

Dois marrons leões Os marrons leões 

Como é possível observar nas tabelas acima, além do artigo definido den ou 

det, a forma definida leva também um sufixo definido –(e)n ou –(e)t: katten, 

lejonet. Este sufixo (artigo definido final) proporciona o uso opcional do 

artigo definido pré-posto, dependendo do contexto.  

O gênero utrum contém os naturais, ou seja, os substantivos que desig-

nam seres vivos e que podem ser diferenciados entre masculino e feminino, 

incluindo também nesta categoria o reale, que designava substantivos não 

pessoais, existindo exceções, como no caso de lejon-leão (neutrum) no e-

xemplo da Tabela 20 acima (Dahl, 1982:33). Como as duas categorias de 

gênero em sueco não estão diretamente ligadas ao feminino ou ao masculino, 

a possibilidade de tentar transferir o sistema do sueco para o português é 

logo de início impossibilitada. Apesar de o utrum conter grande parte dos 

animados (de vários níveis) essa não é uma regra a ser seguida, pois pode-

mos encontrar animados também entre os neutrum, mesmo relacionados a 

seres humanos como: fruntimmer (moça), barn (criança), entre outros. Na 

gramática atual, ambos os gêneros são considerados uma categoria puramen-

te gramatical (Jörgensen & Svensson, 2001:18). 

                                                      
192 Como podemos observar na Tabela 19, o gênero utrum é usado tanto para o gênero femi-
nino como para o masculino do português, não havendo uma equivalência de sistemas entre a 
LFo e a LFr. 
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Os plurais dos dois gêneros gramaticais são morfologicamente marcados. 

Em utrum é adicionado um sufixo (no exemplo da Tabela 19, o –er) ao subs-

tantivo. Em neutrum não é necessário marcar o plural morfologicamente, 

como no exemplo lejon da Tabela 20193.    

Os adjetivos, assim como no português, concordam com o substantivo. 

Ao acompanharem um substantivo utrum no singular, o adjetivo é emprega-

do na sua forma básica brun (Tabela 19). Quando empregado em conexão 

com um substantivo neutrum, adiciona-se um sufixo –t brunt (Tabela 20). 

Tanto a forma definida do adjetivo, como a sua forma no plural são marca-

das com o sufixo –a (bruna) independente do gênero gramatical do substan-

tivo.   

Vejamos agora as regras normativas para a concordância nominal na lín-

gua portuguesa. 

 

 

6.2 A concordância nominal na língua portuguesa 

Apresentaremos aqui as regras para a concordância nominal como estas são 

definidas pelas gramáticas prescritivas de Faraco & Moura (2003) e Rocha 

Lima (1997). Assim como no sueco, o gênero é uma classificação gramatical 

intrínseca dos substantivos. Em português temos duas classificações mascu-

lino e feminino. As classes de palavras que acompanham o substantivo con-

cordam em gênero e número com este. As categorias lexicais que apresen-

tam concordância nominal de gênero e número são: adjetivo, artigo e os 

diferentes tipos de pronome. 

Em Faraco & Moura (2003:203) pondera-se que “não se deve confundir 

gênero com sexo, pois a noção de gênero se aplica não apenas as seres ani-

mais (providos de sexo) como também a coisas (logicamente, desprovidas de 

sexo)”. Já Dahl (1982:32) faz essa diferença, ponderando haver dois tipos de 

gênero:  
a) Natural: diretamente ligado ao sexus, ou seja, a seres animados e de 

sexos diferentes;  
b) Gramático: arbitrário, que não segue uma regra fixa, tendo de ser a-

prendido.  

Em português, tanto o gênero masculino, como o feminino, incluem os dois 

tipos (natural e gramático), pois ambos incluem seres animados e inanima-

dos, o que nos faz aceitar a formulação de Faraco & Moura (acima) e consi-

derar a divisão de gênero como apenas gramatical. 

                                                      
193 O plural em sueco é marcado com as seguintes declinações: 
 Utrum:  flicka (menina) – flickor (meninas) 
  pojke (menino) – pojkar (meninos) 
  katt (gato) – katter (gatos) 
 Neutrum: äpple (maçã) – äpplen (maçãs) 
  lejon (leão) – lejon-ø (leões) 
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As palavras do gênero masculino são marcadas pelo artigo definido o e as 

do gênero feminino pelo artigo a. Uma regra sugerida por Rocha Lima 

(1997:72)194 poderia ser que as palavras terminadas em o átono seriam mas-

culinas e as terminadas em a átono seriam femininas. Apesar de haver, em 

grande parte dos casos, certa consequência quanto ao grafema/fonema final 

de uma palavra e a escolha do artigo que a acompanha, existe também um 

grande número de exceções e inúmeras palavras que não terminam nem com 

a, nem com o, apresentando uma consoante final, como por exemplo: capi-

tal, túnel, mártir, etc. As formas para a marcação do gênero no português não 

são claras, pois podemos no masculino encontrar final –o, -ês, -ão, -or, -e, -

u; e na forma feminina, por sua vez, apesar de apresentarem em sua maioria 

um final –a, são encontradas também outras formas como –e, –o e consoan-

tes. Uma forma de observar se a criança adquiriu o gênero é verificar se em-

prega o artigo correto do nome em questão, pois é o artigo que marca o gê-

nero no português, ou então verificar se as outras palavras que se relacionam 

com o substantivo apresentam a marcação adequada de gênero. 

Quanto à flexão do adjetivo no plural, se os substantivos encontrados no 

enunciado forem todos do gênero feminino, as palavras que apresentam fle-

xão de gênero serão marcadas com o sufixo feminino no plural (-as), se fo-

rem todas do gênero masculino serão marcadas com –os e nos casos em que 

ambas as formas estiverem representadas deve-se empregar o gênero mascu-

lino (não marcado): 
(6:1)  
As meninas e os meninos estão molhados. 

Uma questão que fica clara, logo de início, é o fato de o sistema de categori-

zação de gênero não ser claro (clear, Meisel, 1990 - será desenvolvido mais 

adiante) o que poderia causar dificuldades para a criança 2L1, cujo vocabu-

lário consta, em grande parte, do vocabulário usado em contexto doméstico, 

sendo assim restrito. Trataremos mais detalhadamente destes exemplos ao 

analisarmos a aquisição da concordância nominal na fala dos informantes 

2L1. Observaremos, agora, alguns traços específicos do emprego da concor-

dância nominal no português do Brasil. 

6.2.1 A concordância nominal no PB 

As normas para a concordância nominal no português foram apresentadas na 

seção anterior. Entretanto, a concordância nominal do PB pode ser vista 

como problemática se pararmos para observar a produção da concordância 

nominal no PB não-padrão na linguagem falada. A concordância de gênero 

é intrínseca ao léxico. A concordância de número apresenta, por sua vez, 

                                                      
194 Não vemos esta regra como plausível para o falante L1 de português, pois encontramos 
muitas palavras corriqueiras que não seguem esta regra, como: a mão, a avó, o pijama, o 
problema. Ela poderia, todavia, ser alplicada para os naturais (apesar de casos como avó), 
mas parece-nos irrelevante nos casos puramente gramáticos. 
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muitas variantes dependentes de diversos fatores linguísticos e sociais, entre 

eles o nível de escolarização do indivíduo ou a sua região de origem.  

Observemos abaixo as qualidades da concordância de número (6.2.1.1) e 

de gênero (6.2.1.2). 

6.2.1.1 Concordância de número 

Vimos na introdução deste capítulo, que a concordância de número no PB 

pode restringir-se ao emprego do plural no determinante, ou ao elemento do 

DP posicionado mais à esquerda da frase. Adicionamos a estes fatores os 

casos em que o DP não apresenta marcação de plural, encontrando-se esta 

marcação apenas na flexão do verbo [IP], situação na qual o falante assume 

que esta marca seja suficiente para que a frase possa ser compreendida como 

plural. A marcação de número no PB torna-se assim um traço predominan-

temente opcional195 e variável, pelo fato de variar dependendo de contexto, 

escolaridade, região de origem do falante, entre outros fatores (Corrêa et al, 

2005:3).  

O estudo de Corrêa et al (2005) trata do processamento da aquisição da 

concordância de número no PB196. Esses pesquisadores fazem um teste de 

aceitabilidade de diferentes formas de marcação de plural, com 18 crianças 

PBL1 de até dois (2) anos de idade, onde as variedades de posicionamento 

de marcação de plural que compõem os exemplo (6:2a-d) foram-lhes apre-

sentadas em contexto interativo, para observar quais as formas aceitas pelas 

crianças. Vejamos abaixo os DPs considerados aceitáveis por Corrêa et al 

(6:2a e b) e os considerados não-aceitáveis (6:2c e d): 

 
(6:2) DPs aceitáveis e não-aceitáveis197 no PB198 
a. Padrão - aceitável 

Os meus gatos novos. 
b. Não-padrão - aceitável 

*Os meu gato novo. 

                                                      
195 “From a formal point of view, it has been argued that functional projections must be se-
mantically motivated. Number, on par to Tense, fulfills such requirement. Thus, in more 
general terms, it could be assumed that formal features which bear some semantic import 
related to reference project independent functional categories. It would allow for a distinction 
to be established between intrinsic and optional features during the processing of agreement in 
so far as the latter would project independent functional categories” (Corrêa et al, 2005:4). 
196 Mais uma vez referimo-nos à norma culta urbana do PB falado (informal) no sudeste 
brasileiro. 
197 Exemplos baseados na tabela de variedade de estímulo linguístico encontrada em Corrêa et 
al (2005:7). Os autores mencionam que um /s/ final em uma palavra no singular, como lápis, 
pode ser tido como plural se a informação de D não for levada em conta. Mencionam também 
o caso do plural da palavra quaisquer, na qual o plural é marcado depois da sílaba inicial 
(infixo), comentando que um /s/ intersilábico poderia ser compreendido como marcação de 
plural se a informação contida em D não for levada em consideração.  
198 Corrêa et al não incluem em seus exemplos a alternativa o meus gato novo, nem como 
aceitável ou como não-aceitável. Sabemos da ocorrência desta variante no PB cotidiano in-
formal, considerada aceitável pelo falante PBL1, apesar de agramatical. Seguiremos o estudo 
de Corrêa et al por ter em foco a aquisição precoce do PBL1. 
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c. Pseudo-plural com sufixo –s – não-aceitável 
*O meu gatos novo 

d. Pseudo plural com infixo –s - não-aceitável  
*O meu gasto novo. 

No resultado do estudo de Corrêa et al (2005:8) sugere-se que:  

 
“children take into account the information provided by D as far as number 
inflection is concerned. It implies that children are already tuned in to the 
grammatical system of the language BP.” 

Este fator mostra que a criança segue o padrão esperado, adquirindo as nor-

mas aceitáveis que constam do input recebido, a língua-E de seus pais. Os 

falantes que não adquirem a norma padrão (formal ou informal), realizando 

outras variantes de marcação de número, podem ser identificados como fa-

lantes com falta de escolarização ou de origem social desprestigiada (Lopes, 

2001:30).  

Outro fator que poderia apresentar dúvidas na aquisição do PB é o fato de 

não haver uma consequência em relação ao emprego de DPs plenos, poden-

do, muitas vezes bastar o emprego de nomes nus, ou seja, nomes sem deter-

minantes (Augusto, 2007:35):  

 
(6:3) Entrevista com Joca (6;11) 
J: cavalo pode dá coice 

Um dos traços atualmente estudados por pesquisadores de língua portuguesa 

é justamente o emprego dos genéricos no português (como em 6:3), que se 

diferencia do genérico em outras línguas românicas. O espanhol, por exem-

plo, não aceita o emprego de sintagmas nominais nus, diferenciando o gené-

rico do específico ao adicionar o determinante definido ao nominal plural:  
(6:4) 
Los tigres comen carne199. 

Tanto o PE como o PB aceitam o emprego de sintagmas nominais plurais 

nus na posição de sujeito (assim como o sueco), sendo que o PB, por sua 

vez, aceita também o emprego de sintagmas nominais singulares nus na po-

sição de sujeito, traço não aceito no PE (Augusto, 2007:36-39). Vejamos os 

exemplos abaixo200: 
(6:5)   
a. Zebras têm listras      (PB/PE: espécie) 
b. Criança gosta de doce (PB: espécie) 
c. *Criança gosta de doce (PE) 

                                                      
199  Exemplo de Augusto, 2007:36. 
200 Exemplos tirados de Augusto, 2007:37. Esta autora menciona também que outros traços, 
como por exemplo o contraste tempo/aspecto, podem influenciar na interpretação genéri-
ca/não-genérica do falante PBL1. Não discutiremos esse aspecto neste trabalho. 
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O PB admite a leitura genérica com praticamente todos os tipos de DPs e 

apresenta também um tipo de DP – o singular nu – que admite a leitura gené-

rica, embora não seja marcado para pluralidade, como vemos em (6:5b) 

(Augusto, 2007:38). Agora, se fôssemos desenvolver a frase (6:5b), adicio-

nando uma frase complementar, o uso do plural seria a única forma aceitá-

vel, pelo fato de criança representar um todo (6:6a) (Lopes, 2006:253): 
(6:6) 
a. Criança gosta de doce. *Ela/elas sempre pede(m) para comprar. 
b. Tem maçã na cesta. Ela/s não ‘tava/m madura/s, mas eu trouxe do 
mercado assim mesmo. 

A frase (6:6b) Tem maçã na cesta não especifica número, podendo tanto ser 

uma maçã, como algumas maçãs, admitindo assim o emprego tanto do sin-

gular, como do plural na sua frase complementar (Lopes, 2006:253). Na 

frase que consta tanto do exemplo (6:5b) como do exemplo (6:6a), Criança 

gosta de doce, o plural está implícito.  

Em relação ao PB, dados de produção evidenciam que a criança pode fa-

zer uso de um nominal nu singular (a sua forma default) com valor de DP 

pleno nos primeiros momentos de aquisição (Lopes, 2006:255). Foi também 

constatado que o uso adequado de nomes nus surge, primeiramente, com a 

leitura existencial e mais tardiamente com a genérica, sendo que no final do 

quarto ano de vida a criança ainda apresenta dificuldade em admitir a reto-

mada do nominal nu singular por anáforas plurais, defendendo que os nomi-

nais nus sejam subespecificados para número (Lopes, 2004, 2006; Augusto, 

2007). O registro da aquisição do PB por falantes nativos mostra uma carac-

terística particular que indica a possibilidade de haver dificuldade específica 

por parte da criança para o emprego do nominal nu singular (Augusto, 

2007:41): “Mostra também que número parece exercer um papel bastante 

peculiar em relação aos nominais” (Augusto, 2007:49).  

Apesar das dificuldades apontadas acima, a criança brasileira já diferencia 

os DPs aceitáveis dos não-aceitáveis aos dois anos de idade. Nos testes feitos 

por Corrêa et al (2005) com crianças PBL1, variedades de frases contendo os 

quatro tipos exemplificados em (6:2) foram apresentadas às crianças. Os 

pesquisadores registraram as reações das crianças em relação a cada tipo de 

frase declarativa que contem tanto figuras familiares para as crianças, como 

figuras inventadas. A diferença de reação entre as frases aceitáveis e não-

aceitáveis mostra-se significante, indicando que as frases aceitáveis são acei-

tas pela criança em idade precoce, enquanto que as não-aceitáveis são rejei-

tadas201.  

6.2.1.2 Concordância de gênero 

A aquisição de gênero para nossos informantes 2L1 deveria ser uma tarefa 

sem maiores empecilhos, pois não encontramos nenhum estudo que tenha 

                                                      
201 Não consta do trabalho de Corrêa et al como os pesquisadores distinguem as reações de 
aceitação e rejeição por parte das crianças. 
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registrado dificuldade na aquisição de gênero por crianças falantes L1 de 

qualquer língua (Corrêa et al, 2005; Meisel, 1990; Schlyter, 1993; Kupisch, 

Müller & Cantone, 2002). Em compensação, dependendo da combinação das 

línguas adquiridas por uma criança 2L1, o sistema de atribuição de gênero da 

LFo pode colaborar ou dificultar a aquisição da LFr (Hulk & Müller, 2000; 

Müller & Patuto, 2009; Patuto, Repetto & Müller, 2011). Não só não são 

encontradas dificuldades na aquisição de gênero, como é um dos fenômenos 

gramaticais que adquirem logo de início, pelo fato de o gênero ser intrínseco 

à palavra. Como já foi colocado na introdução deste capítulo (em 6), ao 

mesmo tempo que os informantes 2L1 adquirem a LFr desde o útero mater-

no, falta-lhes situações de interface onde a sintaxe possa ser desenvolvida 

em relação a outros sistemas da língua. 

Em aprendizes L2 de português (e de outras línguas) o domínio do em-

prego de gênero costuma apresentar dificuldade para os alunos, pois há uma 

tendência por parte destes de se apoiarem a regras já conhecidas e, aos pou-

cos, percebem que este apoio, na verdade, é bastante restrito:  

 
“Um tipo de transferência automática é o uso do gênero da língua materna. 
Trata-se de um conhecimento tão automatizado que é muito difícil fazer com 
que o aluno tome consciência do fenômeno, e depois conseguir que adquira o 
uso do gênero diferente.” (Åkerberg, 2002:38)202  

Como vimos no caso do sueco (6.1) e do português (6.2), o aluno alcançaria 

pouco sucesso com esta estratégia, pois as regras de atribuição de gênero nas 

duas línguas não são compatíveis. Esse fator pode ajudar a ressaltar formas 

desviantes na LFr dos informantes 2L1 e detectar se estes se apóiam na gra-

mática da LFo, ou se adquirem suas línguas simultânea e separadamente. 

Schlyter (1993:290) compara o resultado de sua pesquisa com o trabalho 

contrastivo de Andersson & Strömqvist (1990) no qual constatam que a a-

quisição de gênero em crianças sueco L1 é estritamente correta, enquanto 

que adultos L2 têm grande dificuldade em lidar com a concordância de gêne-

ro. A mesma tendência é constatada por Meisel (1990:9), conferindo que a 

aquisição do sistema de flexão de gênero parece ocorrer sem maiores erros 

pela criança quando o sistema da língua é “claro” (clear), sendo a clareza do 

sistema mais importante que o fator de transparência semântica de atribuição 

de gênero, sendo também relevante a localização do gênero que pode facili-

tar a concordância com as palavras que se ligam ao substantivo dentro dos 

elementos incluídos no paradigma.  

Levando em consideração o que foi falado até então, o apoio às regras da 

LFo (ou L1) por aprendizes L2, a aquisição estritamente correta de gênero 

por crianças L1 e o fato de a clareza da sistema flexional do gênero ser mais 

                                                      
202 Uma dificuldade observada em aula, no curso básico de português da Universidade de 
Estocolmo é o fato de os alunos de língua sueca apresentarem dificuldade em aceitar ele/ela 
como ”substitutos” de den/det (explicado em 6.1), que para o aluno sueco, parece adicionar 
um componente humano a objetos inanimados.  
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importante que a transparência semântica, mostra-nos que para os informan-

tes 2L1 temos um fator que pesa contra a aquisição natural do gênero: o sis-

tema flexional do gênero no português não é claro. Adicionamos a este fator 

a questão da interface colocada acima e o fato de a combinação das línguas, 

sueco-portguês, não ter como colaborar na aquisição deste sistema. Ao 

mesmo tempo os informantes não deveriam apresentar problemas referente à 

aquisição de gênero, pois as crianças que adquirem gênero como L1 não 

apresentam dificuldades em relação à aquisição deste sistema. Encontramos 

aqui vários fatores que podem favorecer a aquisição natural do sistema de 

atribuição de gênero, e outros fatores que podem dificultá-la. Interessa-nos 

assim identificar quais os fatores de influência mais forte nos casos aqui 

estudados. 

Vejamos a seguir o desenvolvimento destes traços no PBLFr. 

 

 

6.3 Análise da concordância nominal em nosso corpus 

As observações de Augusto (2007) e Lopes (2004, 2006), adicionados ao 

fato de termos na fala cotidiana informal uma variedade de formas aceitáveis 

da marcação do plural no PB, leva-nos a presumir que a criança PBL1 seja 

submetida a um input bastante diversificado em relação à concordância de 

numero em seu ambiente nativo. Em compensação, o estímulo linguístico 

das crianças 2L1 é em grande parte unimonitorado. A linguagem das mães 

dos informantes (visto em 2.2.1) não apresenta desvios da norma culta, po-

dendo assim caracterizar o seu emprego da marcação do plural como pa-

drão. Isso nos leva a pensar que o modelo comunicativo poderia facilitar a 

aquisição do paradigma normativo da concordância de número. 

O input unimonitorado pode tornar o paradigma normativo claro do PB 

ainda mais claro, pois a criança 2L1 é submetida apenas a uma alternativa, 

diferentemente da criança PBL1 que tem de lidar com formas diferenciadas 

durante o seu processo aquisicional, para depois fixar os parâmetros aceitos, 

apesar de identificá-los desde cedo (registrado em Corrêa et al, 2005).  

Trataremos, a seguir, das entrevistas focais de nosso trabalho, colocando 

em foco, também, as entrevistas de Bia, pelo fato de seu PBLFr apresentar 

fluência nativa, sendo assim interessante comparar a sua produção do PB 

tanto com os informantes L1 como com o das crianças 2L1, para verificar se 

a sua produção de PB se aproxima mais da de seus amiguinhos suecos ou da 

de crianças brasileiras. 

6.3.1 Entrevistas 2L1 

Nesta seção seguiremos o mesmo formato usado para a apresentação e análi-

se dos fenômenos gramaticais já tratados neste trabalho: a marcação morfo-

lógica da 1ps e o emprego das RCs verbais. Apresentaremos, primeiramente, 

as entrevistas feitas antes da viagem dos informantes ao Brasil, em seguida 
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as entrevistas feitas diretamente após a sua volta e, por fim, apresentaremos 

os exemplos das entrevistas feitas alguns meses após a sua volta a Estocol-

mo.  

Observaremos aqui o desenvolvimento da aquisição da concordância no-

minal (gênero e número) pelos informantes 2L1, adicionando desta vez as 

entrevistas feitas com Bia às entrevistas focais de Anna e Maria. Levando 

em consideração a fluência da fala de Bia em PB, vemos como interessante 

observar se no caso da concordância nominal a sua produção está mais pró-

xima da dos informantes 2L1 ou dos informantes L1. Mais uma vez deixa-

mos em aberto o uso de material relativo a outros informantes 2L1 adicio-

nando-os apenas caso mostre-se relevante.  

Grande parte dos exemplos selecionados para a análise foram tirados das 

descrições feitas pelos informantes das ilustrações do livro Brincadeiras ao 

ar livre (Heuninck, 2001). Como vemos na Tabela 21, a quantidade de adje-

tivos empregada pelas crianças parece-nos pouca, considerando que em sua 

maioria estão ligados primeiramente à descrição das gravuras do livro, mas 

também às obras criadas no curso de artes plásticas e às suas experiências 

relacionadas ao Brasil. Vejamos as proporções de adjetivos em relação à 

quantidade de substantivos para cada entrevista: 

Tabela 21. Ocorrências de artigos, substantivos, adjetivos 

Entrevista Artigos Substantivos Adjetivos MLU 

 D* I*   P S TC 

Anna        

A3-O2 19 22 77 17 (22%) 2,33 2,66 7 
A5-O3 42 46 155 25 (16%) 2,72 1 3 
A6 52 18 101 24 (24%) 3,26 - 4,70 
Bia        
A2-B1-D1-K1 23 8 35 1 (3%) 4,55 1 - 
B2 61 27 111 7 (6%) 4,36 - 2,5 
A4-B3-D3-K2-

M5 

18 - 20 2 (10%) 3,74 - - 

Maria        
M2 18 4 78 9 (12%) 2,10 2,54 3 
M4 91 49 239 42 (18%) 3,42 3 4,4 
M6 27 12 61 11 (18%) 3,76 3 6 

*D = definido; I = indefinido. 

Nos trabalhos de Bernardini (2004:82) e Granfeldt (2003:234), sobre aquisi-

ção do italiano LFr, respectivamente do francês LFr, as crianças 2L1 tam-

bém apresentam pequena quantidade de adjetivos em sua produção, sendo a 

proporção de emprego do adjetivo ainda menor que a encontrada em nosso 

trabalho, talvez pelo fato de seus informantes serem mais novos que os que 

compõem o nosso corpus.  

Daremos continuidade a esta seção, analisando o material partindo dos 

exemplos selecionados das entrevistas A3-O2/A2-B1-D1-K1/M2 (1ª seção), 
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A5-O3/B2/M4 (2ª seção) e A6/A4-B3-D3-K2-M5/M6 (3ª seção), nesta or-

dem. Finalizaremos com uma discussão dos resultados. 

6.3.1.1 1ª seção: as primeiras entrevistas com Anna, Bia e Maria 

Seguiremos com a análise dos DPs encontrados na fala das informantes 2L1, 

por ordem alfabética: Anna, Bia e por fim Maria. Grifaremos nos exemplos 

aqui apresentados apenas os DPs que serão observados mais detalhadamente, 

não comentando todas as ocorrências de substantivos registradas no mesmo 

enunciado ou turno. 

 

6.3.1.1.1 Anna A3-O2 

No exemplo que inicia esta parte da análise encontramos o momento no qual 

o foco da conversa é dirigido a Anna, que se predispõe a descrever as ilus-

trações do livro Brincadeiras ao ar livre (Heuninck, 1989). Oscar marca sua 

presença participando perifericamente da conversa. Observemos o exemplo 

(6:7) abaixo: 
(6:7) 
1. A: [eu tô vendo >> 
2. O: [å ja också                         > trad: e eu também 
3. A: >> [uma menina e um menino >>  
4. Int:       [°cê também vai contá depois°((dirigindo-se a Oscar)) 
5. A: >> que dá comida para dois patos e dói/ árvores e flores ali  
6.      na árvore 

Como vemos na linha 5, Anna hesita ao pronunciar a quantidade de árvores 

que está vendo. A língua portuguesa apresenta marcação de gênero não ape-

nas na unidade, mas o numeral dois também é variável em gênero, tendo que 

concordar com o substantivo: dois ou duas. Percebemos pela hesitação e 

interrupção da palavra dói/ na fala de Anna que a sua primeira opção parece 

não lhe “soar bem”. Logo em seguida, no mesmo turno (linha 6), Anna em-

prega o artigo definido correto à palavra árvore: na árvore. O fato de ela 

interromper o emprego de dois (a forma básica deste numeral) e de empregar 

o gênero adequado à árvore logo em seguida, indica que apesar de não en-

contrar a forma adequada no início da entrevista, tem conhecimento tanto do 

gênero deste substantivo, como da necessidade da concordância do numeral 

dois, pois percebe o equívoco cometido.  

Pelo fato de o substantivo árvore ser um inanimado vegetal terminado em 

–e não se encontra nenhuma pista para decifrar qual o gênero implícito na 

palavra, não havendo nenhum indício fonético ou semântico para guiar a 

informante. O conhecimento de Anna deve ter sido adquirido na sua intera-

ção em ambiente doméstico.  

Já nos exemplos abaixo (6:8a e b), o que a nosso ver acontece é que Anna 

emprega os adjetivos independentes do gênero do substantivo, empregando-

os no gênero masculino (a sua forma básica).  

  



 164 

                          (6:8) a. 
1. Int aqui você sabe me dizer qual é a cor do casaco dele? 
2. A: vermelho 
3. Int: e a camisa dela? 
4. A: amarelo 

b. 
1. Int: e esse aqui o avental da vovó, como é que ele é? 
2. A: é amarelo que é a/ com flores que é vermelho 

A concordância entre casaco e vermelho (linhas 1 e 2) está correta, mas tudo 

indica ser uma coincidência. Já em relação à camisa é empregado amarelo, 

ao invés de amarela (linhas 3 e 4), faltando aqui a relação de concordância 

de gênero, como uma referência à cor da camisa que se encontra na frase 

anterior. O mesmo acontece na linha 2 de (6:8b), onde vermelho deveria 

concordar com flores e não com avental sendo aqui, mais uma vez, usada a 

forma básica do adjetivo. Esta relação entre o gênero do substantivo e do 

adjetivo é natural para um falante L1, como vemos em (6:9), na qual basta a 

flexão do adjetivo secas para reatar o comentário à árvore frutífera da per-

gunta da Int:  
(6:9) Entrevista com Zé (6;9)    
1. Int: tem árvore frutífera aqui? 
2. Z: mas tão secas, que as formigas ficam comendo [...] 

Zé não só concorda o adjetivo em gênero, como adiciona também a este o 

plural, pelo fato de a pergunta da Int ser de caráter genérico, incluindo todas 

as árvores frutíferas, como já foi visto nos exemplos (6:5b) e (6:6a). 

Nos exemplos que seguem, Anna apresenta a mesma capacidade de refe-

rir-se ao nome em pauta, mesmo quando este se encontra na fala da Int (co-

mo em 6:10a e b). No primeiro caso, Anna e a Int conversam sobre a menina 

durante toda a seqüência e na linha 6, onde Anna descreve uma característica 

da menina, indo além da descrição puramente ilustrativa. Em (6:10b) a refe-

rência à luz aparece com certa distância do substantivo, mantendo mesmo 

assim a concordância do gênero, o que mostra que a aquisição do gênero 

independe da terminação da palavra: 
 (6:10) a. 
 1.  Int: e a menina? o que que ela ta fazendo? 
 2.  A: olhando no esquilo 
 3.  Int: °é° 
 4.  A: m: 
 5.  Int: ela tá o que? 
 6.  A: curiosa 
 7.  Int: curiosa é 

 b. 
 1.  Int: aqui tá o que? aqui a luz tá 
 2.  A: forte 
 3.  Int: e aqui? 
 4.  A: em: fraca  

5.  Int: é: 
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O interessante no exemplo que segue (6:11) é que Anna, apesar de mostrar 

grande fluência em sua comunicação em português, apresenta alguns desvios 

que se diferem da linguagem dos informantes L1. O tipo de erro de concor-

dância encontrado na linha 2, do exemplo abaixo, não é encontrado nas gra-

vações feitas com os informantes L1, nem nos estudos aqui consultados com 

a participação de crianças PBL1: 
 (6:11) 

1. E: que que cê tá vendo aqui? 
2. A: é: uma castelo de areia, dois meninos e duas meninas, um  
3.       barco, uma praia 

Apesar de a palavra castelo conter o –o átono final, que segundo Rocha Li-

ma (1997) seria considerada uma forma que poderia ser generalizada como 

sendo do gênero masculino (visto em 6.2), Anna parece não levar em consi-

deração este traço da palavra: se contem o ou a final. Como foi visto no caso 

de luz, em 6.10b, ela não se prende à terminação da palavra para a atribuição 

de gênero. Outro traço registrado neste exemplo é o emprego de duas, sem 

hesitação, ligado ao substantivo meninas, indicando que a informante tem 

conhecimento da flexão de gênero no numeral dois, apesar de ter hesitado no 

exemplo (6:7) em relação às árvores.   
 

6.3.1.1.2 Bia A2-B1-D1-K1 

Pelo fato de a produção registrada da fala de Bia nas entrevistas feitas para 

este trabalho mostrarem produção equivalente à de crianças PBL1203, os des-

vios detectados em relação ao emprego de número e gênero despertaram 

nosso interesse. Apresentamos aqui o único exemplo (6:12a), na entrevista 

A2-B1-D1-K1, que desvia da norma padrão em relação à concordância de 

gênero: 
 (6:12)  

a. 
 1. Int: dessas coisas que tão aqui na vernissage o que foi que você 

2.      fez?  
3. B: eu fiz uma cachorro que ta lá no sofá. 
b. 
1. Int: por exemplo uma peça que você achou difícil de achar, que  
2.     foi difícil de fazer 
3. B: o cachorro 
4. Int: foi difícil [de/ 
5. B:                   [é mas era difícil de colar a perna  

O desvio registrado na fala de Bia no exemplo (6:12a), apresenta erro de 

concordância em relação a um nome muito comum, sendo este o único erro 

deste tipo registrado nesta entrevista (1/35, ou seja, 3%)204 e também o único 

de todas as gravações feitas com Bia. 

                                                      
203 Segundo o depoimento de sua mãe de Bia, no Brasil não percebem que Bia é estrangeira. 
204 Ver Tabela 21 para dados quantitativos. 
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Seguindo esta mesma entrevista, encontramos mais uma ocorrência do 

substantivo cachorro (6:12b). Neste caso, a concordância está correta. Po-

demos aqui completar que Bia usa genéricos com nomes nus e que a concor-

dância de número nesta entrevista não apresenta nenhum desvio. 

 

 

6.3.1.1.3 Maria M2 

Observaremos agora o desempenho de Maria em relação à concordância de 

número e gênero antes de passar um mês no Brasil. Os desvios encontrados 

na fala da menina, restringem-se ao emprego de gênero, como nos exemplos 

abaixo: 
(6:13) 
a. 
1. Int: e o Carl é o que? 
2. M: lillebror    > trad:  irmãozinho 
3. Int: é e quantos anos ele tem? 
4. M: (+) snart två    > trad: quase dois 
5. Int: é 
6. M: ett och ett halvt    > trad: um e meio 
7. Int: e em português ele tem quantos anos? tem: 
8. M: e:: um e meia 
9. Int: um e meio isso mesmo 
b. 
1. Int: cê sabe como é que chama isso em português? 
2. M: o pá 

No exemplo (6:13a), linha 8, Maria emprega gêneros alternados ao numeral 

um e a meia, que não concordando entre si. Se observarmos o turno da linha 

6, vemos que esta alteração não ocorre na LFo205. Este traço já se estabelece 

desde cedo (traço L1) na LFo de Maria e a criança não apresenta dúvidas 

quanto ao seu emprego. No exemplo (6:13b) o artigo definido não concorda 

com o substantivo, pois pá é feminino.  

Encontramos nove adjetivos para 78 substantivos nesta entrevista, sendo 

oito deles referentes a cores em sua forma neutra, respondendo às perguntas 

feitas pela Int, como no exemplo (6:14) abaixo: 

  
(6:14) Denominação das cores 
1. Int: e cê sabe me dizê  de que cor é isso aqui, por exemplo? isso aqui? 
2. M: é amarelo e verde 
3. Int: isso e que cor que é a calça dessa menina aqui? 
4. M: azul 
5. Int: m: e o casaco dele? 
6. M: cor de laranja 

                                                      
205 Onde ett e ett halvt seguem a concordância do gênero neutrum (Tabela 20), pois a palavra 
år (> trad: ano) é do gênero neutrum. 
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Neste exemplo específico, três dos adjetivos usados por Maria não se flexio-

nam para concordar com o substantivo (verde, azul e cor de laranja) e ama-

relo encontra-se na sua forma básica, o que é o correto neste caso, levando 

em consideração que o demonstrativo isso é neutro. O que nos parece inte-

ressante em (6:14) e (6:15), é o fato de termos a possibilidade de observar, 

de uma gravação para a outra, o desenvolvimento linguístico da criança, que 

no período de um mês apresenta capacidade de contar o episódio de forma 

bem mais estruturada (como em (6:15) e depois em (6:24) em 6.3.1.2.3), o 

mesmo se passando com o emprego dos adjetivos. 

 
(6:15) As casas da minha avó 1 
1. Int: três casas? onde é que ela tem todas essas casas? 
2. M: uma é: uma é: para o tio C e undi: os dois o terceiro e a outra é no  
3.      Cabo Fri:o e no Leblon é: o primeiro 
4. Int: e lá é casa também? 
5. M: lägenhet   > trad: apartamento 
6. Int: é um apartamento °tá bom°  

Voltaremos a esses exemplos na próxima seção, mais especificamente em 

6.3.1.2.3. 

6.3.1.2 2ª seção: voltando do Brasil 

Acompanharemos agora exemplos semelhantes aos vistos em 6.3.1.1 para 

observar se há algum tipo de desenvolvimento na linguagem das crianças em 

relação à concordância nominal, após a sua estadia de um mês no Brasil. 

 

6.3.1.2.1 Anna A5-O3 

Iniciaremos esta revisão com o exemplo (6:16), onde encontramos na fala de 

Anna um modelo semelhante ao exemplo (6:10a e b). O leão é introduzido à 

Anna na linha 1, com uma pergunta colocada pela Int. Na linha 5, a Int indi-

ca o gênero do sujeito ao perguntar quantos, às crianças. Essa indicação é 

registrada por Anna que emprega assim o gênero correto ao numeral um. 

Poderíamos, também, nos perguntar se a informante não emprega, simples-

mente, a forma básica do numeral. A nosso ver, neste exemplo, a informante 

tem conhecimento da regra que deve ser aplicada da mesma forma que já 

havia mostrado em (6:10a e b), com menina curiosa e luz fraca. Observemos 

abaixo: 
 (6:16) 
 1. Int: tinha leão? 
 2. O: n:/ 
 3. A: ahá 
 4. O: ahã 
 5. Int: tinha? quantos? 
 6. A: um 
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Nos exemplos que seguem (6:17a e b), percebemos o oposto do que foi mos-

trado acima, que a informante ainda apresenta insegurança no emprego da 

concordância de gênero. Na linha 2, de (6:17a), Anna emprega o artigo defi-

nido o ao substantivo feminino chaminé e em (6:17b), na linha 2, Anna em-

prega o artigo definido feminino a a um substantivo masculino:  
 (6:17)  

a. 
 1. Int: que que cê tá vendo aqui atrás? 
 2. A:  uma casa e o chaminé 
 3. Int: mhm, e aqui tem o quê? 
 4. A:  uma árvore:, muitas árvores 
 b. 

1. Int: do que que vocês brincaram? 
2. A:  ehm: de nadá: e assim, a gente foi na Campestre e brincou que 
3.       era/ que a gente estava no Amazonas 
4. Int: ((ri)) que que é Campestre? 
5. A:  é um parque  

Nesses exemplos, os substantivos são terminados em –e e inanimados, ou 

seja, mais uma vez a informante não recebe nenhuma informação semântica 

ou fonológica na qual possa se apoiar para decifrar o gênero dessas palavras. 

No caso da palavra árvore, em (6:7), percebemos que a informante tem co-

nhecimento do gênero implícito da palavra. Já nas palavras dos exemplos em 

(6:17) não acontece o mesmo. A palavra chaminé pareceu-nos desconhecida 

para a informante na entrevista A3-O2, sendo introduzida durante a grava-

ção: 
 (6:18)  
 1. Int: e cê sabe como isso aqui chama? 

2. A:  telhado 
3. Int: mas que tá em cima ali do telhado onde sai fumaça 
4. A:  é: (+) é: 
5. Int: é chaminé 
6. A:   ah [chaminé:] 
7. O:        [xxx] 
8. Int: e em sueco como é que chama? 
9. A:   skorsten   > trad: chaminé 

Supomos, também, que a palavra chaminé não seja frequente na sua comuni-

cação em português. Quanto ao Clube Campestre pode ter sido introduzido 

durante a sua estadia no Brasil, tratando-se assim de um novo tipo de relação 

de gênero, pois se aplica aqui o gênero referente a clube ao nome dado ao 

mesmo, substantivando assim esse adjetivo: o clube, o Campestre. 

  Gostaríamos agora de comparar o exemplo (6:19) a seguir, ao exemplo 

(6:8a). No exemplo (6:8a) Anna empregou os adjetivos, as cores, todas em 

sua forma básica, não concordando com o substantivo a que se referia. No 

exemplo que segue, percebemos que Anna já apresenta outra segurança em 

relação ao emprego dos adjetivos, quando na linha 5 usa as cores no plural, 

concordando com as folhas e emprega também a concordância de gênero em 
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amarelas, para por fim, na linha 7, voltar a referir-se às folhas empregando o 

pronome correto: 

 (6:19) 
 1. Int: m: e o menino que que ele tá fazendo 
 2. A:  jogando as folhas no ar 
 3. Int: m: (+) e as folhas tão como Anna, as folhas que tão no chão  

4.       elas são/ o que 
5. A:  em: laranjas e marrons e amarelas 
6. Int: e por que que elas ficam assim? 
7. A:   por que elas tão cai:ndo da árvore e: tá ficando frio 

Os exemplos que compõem (6:20) foram selecionados apenas para ilustrar o 

desempenho de Anna. Em (a) a concordância de número está correta; em (b) 

Anna mantém o artigo inicial para a palavra que demora a encontrar, ou seja, 

apesar da hesitação à procura do léxico adequado,  esta frase também está 

correta; em (c) a forma botãos é considerada a forma default da flexão de 

plural dos ditongos nasais, ou seja, apesar de ser uma forma desviante é uma 

forma que ocorre no processo aquisitivo do PBL1:  

 
 (6:20) Anna conta o que vê na cozinha de sua casa 

a. A: uma geladeira um armário muitos armários pequenininhos 
b. A: uma é/ como chama (+) panela 
c. A: botãos 
d. 1. A: uma parede 

2. Int: isso e o que que tá encostado na parede? 
3. A:  um sofá 
4. Int: e o que que tá em cima do sofá 
5. A:  eh travesseiros e: m: cobertor 
6. Int: i:sso, e ali em cima? 
7. A: uma almofada  

No diálogo apresentado na sequencia (6:20d) surgem duas palavras, parede e 

sofá, que a informante poderia ter tido dificuldade em empregar o artigo 

indefinido correto, mas os quais são empregados devidamente, apesar de 

parede (linha 1) ser um substantivo inanimado terminado em –e e na linha 3 

sofá poderia ter sido interpretado como feminino, mas a informante não a-

presenta dificuldade em encontrar o seu gênero gramatical: o masculino. 

 

6.3.1.2.2 Bia B2 

Na primeira entrevista feita com Bia, encontramos apenas um desvio de con-

cordância de gênero. Na entrevista B2, encontramos alguns exemplos de 

concordância de número, que nos levam a pensar na similaridade do PBLFr 

de Bia com o PBL1. Como já foi mencionado, Bia passava na época das 

gravações dois meses por ano no Brasil, na casa de sua avó materna. Obser-

vemos o exemplo (6:21): 
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(6:21) Bia comenta quais as ocasiões em que gosta de falar português  
1. B: não, não acho mas é em: se eu, eu não acho tão legal se a minhas 
2.     amiguinhas tá: tá por perto na minha casa e a mamãe começa a fa- 
3.     lá português assim por que eu acho que a minhas amiguinhas po- 
4.     de/im: precisa entende porque é: por que é chato pra elas num en- 
5.     tendê o que que a minha mãe e eu fala 
6. Int: m: 
7. B: então quando as minhas amiguinhas tá aqui então eu falo é/ sueco  
8.      com a minha mãe 

No exemplo (6:21), detectamos duas ocorrências de a minhas amiguinhas 

(grifadas nas linhas 1, 2 e 3). Seguindo a lista de DPs aceitáveis e não-

aceitáveis (em 6:2) colocada por Corrêa et al (2005), esta forma seria consi-

derada não apenas agramatical, como também não-aceitável no PB informal, 

pois segundo os pesquisadores, D sempre leva a marcação do plural nas 

normas padrão  e não-padrão (descritas em 6.2.1.1). Bia faz aqui o oposto, 

deixando D como o único traço não marcado. Na linha 7, o emprego da con-

cordância por Bia está gramaticamente correto, seguindo a norma padrão do 

PB. Porém, um detalhe interessante de observar é o [IP] que segue este DP, 

onde percebemos que o verbo esta na 3ps206, bastando a concordância interna 

dos componentes do DP para marcar o plural. 

A seguir, no exemplo (6:22), a variação de emprego do plural já apresenta 

outros traços. Na linha 3, encontramos as fadas, na linha 4 encontramos três 

fada e por fim, na linha 6, as...convidada...umas. A primeira ocorrência (li-

nha 3) segue a norma padrão; a segunda segue a norma não-padrão, marcan-

do o plural apenas em Num; e a terceira apresenta a marcação do plural em 

D, não apresentando em nenhuma das ocorrências desvio da variantes acei-

táveis no PB. 

 
(6:22) Bia conta a história da Bela Adormecida 
1. B: é assim que que quando a/ quando ela nasce eles vai fazê uma  
2.    festa no reino assim/ assim o/ e (xxx) assim eles convidam a todos    
3.   que moram e as fadas assim uma fada não tá convidada, assim quan-  
4.    do vem am: tem três fada , ((espirra)) >> 
5. Int: oi/ saúde! 

    6. B: >> as que foram convidada e umas que não foram 

Um traço que fica claro em B2 é que Bia aplica o verbo sem concordar com 

a pessoa, usando muitas vezes 3ps ao invés de 3pp. Não analisaremos estas 

ocorrências neste trabalho, mas vale mencionar que os desvios produzidos 

pela informante parecem seguir a norma falada não-padrão (ou norma popu-

lar segundo Leite (2008) em 4-2-1), como por exemplo, nas linhas 2 e 7 do 

exemplo (6:21) e na linha 1 de (6:22): eles vai fazê uma festa.   

  

                                                      
206 Não nos aprofundaremos na questão do [IP] neste trabalho. 
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6.3.1.2.3 Maria M4 

Maria volta do Brasil com a produção da sua LFr muito ativa. Os assuntos 

são variados e ela tem muito o que contar. Como vemos nos exemplos que 

constam de (6:23), Maria emprega a concordância nominal fluentemente, 

sem hesitações e sem apresentar formas desviantes: 
(6:23) 
a. M: não tem nenhuma piscina 
b. M: eu também arrumei uns amigos no quintal 
c. M: aí eu fiquei um pouco cansada sabe 
d. M: do Papai Noel brasileiro 
e. M: pato e os quatro pintinhos dele 
f. M: isso é uma pá 
g. M: está a pé no na: deixa-me pensar um pouquinho (+) escada 
h. M: todos esses filmes de novo esse daqui é assim que: (+) é o pri-

meiro filme longo dela 
i. M: Maria e Carl, eu mesma e Carl 

Comentaremos aqui apenas uma das ocorrências acima, as outras servem 

apenas para ilustrarem a produção de Maria nessa ocasião. No exemplo 

(6:23f) encontramos o emprego da forma correta do artigo feminino de pá, 

enquanto na entrevista anterior Maria havia empregado o artigo masculino à 

mesma palavra (6:13b). Outro exemplo que mostra o desenvolvimento du-

rante a sua estadia é o (6:24), referente à descrição das casas de sua avó:  

 
 (6:24) As casas da minha avó 2- comparar com (6:15) 
 1. Int: onde que tinha piscina Maria? 
 2. M: na ca/ na outra casa da vovó Z 
 3. Int: na outra casa? que outra casa? 
 4. M: ela tem/ ela tem três casas 
 5. Int: ahã 
 6. M: é, uma que é um pouco ras/ vagabunda que é o três >> 
 7. Int:      [e essa casa fica onde? 
 8. M: >> [e o primeiro pinga água 
 9. Int: a primeira casa pinga água? [...] tem goteira? (+) ou que que é 
          10.   que pinga água? 
 11. M: é quando chove a gente precisa um/ en balja207   
 12. Int: tem que por balde/bacia embaixo? 
 13. M: é por que pinga muita água, ‘té pro outro dia pinga água 
 14.      e ‘té pro terceiro 
 15. Int: mas que coisa! e qual é a segunda casa? 
 16. M: a segunda casa é muito boa tem piscina  

Encontramos um desvio nas linhas 6 e 8. Maria refere-se aqui à casa de sua 

avó que tem uma goteira, mas emprega o três (a terceira) e o primeiro no 

masculino. Além da pequena confusão estrutural feita acima, que na realida-

de trata-se de técnica de narração de casos (ou histórias, visto também no 

                                                      
207 > trad: uma bacia 
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exemplo (6:22) de Bia), os únicos desvios encontrados em M4 são os dois 

abaixo: 
(6:25) 
a. M: eu nem í na cinema no Brasil 

          b. M: coraçãos 

Em (6:25a) emprega o artigo feminino a uma palavra de gênero masculino e 

em (6:25b) usa o plural do ditongo nasal em sua forma default. 

6.3.1.3 3ª seção: alguns meses depois.  

Nesta seção as entrevistas apresentam novas características. Não usamos 

aqui a descrição do livro Brincadeiras ao ar livre, nem monitoramos o diá-

logo para que a entrevista seguisse um caminho definido. Os diálogos são 

espontâneos e as informantes se referem a assuntos selecionados no decorrer 

da conversa. 

 

6.3.1.3.1 Anna A6 

A entrevista é iniciada com um pedido da Int para que Anna conte sobre a 

sua viagem ao Brasil. No primeiro exemplo selecionado temos, mais uma 

vez, a visita ao Clube Campestre em foco. Desta vez Anna explica o que é o 

Campestre e emprega o artigo correto ao nome, apresentando assim maior 

segurança em relação a este traço gramatical, diferenciando-se da ocorrência 

em (6:17b):  
(6:26)  
a. 
1. A: °’que tinha mais?° tinha m: (+) macaco no Campestre que é  
2.        um parque que é um clube 
b. 
1. Int: tinha arara vermelha? 
2. A: ahã 
3. Int: e tinha azul também? 
4. A: mhm tinha muitas azuis 

Em (6:26b) observamos que Anna emprega o plural feminino em sua respos-

ta (linha 4), referindo-se à espécie arara (linha 1) da forma correta, empre-

gando o plural (visto em (6:5b), (6:6a) e (6:9)) e também flexionando o adje-

tivo azul no plural. O que se ressalta nestes exemplos é que Anna, também 

nessa entrevista, continua a desenvolver os fenômenos ativados durante a 

estadia no Brasil mesmo depois da sua volta para a Suécia, apresentando 

avanço nítido no desenvolvimento da sua LFr. 

Uma novidade registrada na entrevista A6 é o fato de Anna passar a mis-

turar suas duas línguas (TC) ao falar sobre assuntos cotidianos, não vivenci-

ados em português. Em relação a estas frases mistas, temos alguns exemplos 

de emprego de um artigo em português para um substantivo em sueco. 
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(6:27) 
a. 1.A: era pra corrê assim no Hagaparken e contá/ e contá as voltas que a  

2.     gente pego por que pode ganhá e assim  
b. 1. A: os mais velhos era femmorna por que os sexorna e os åttorna e  

 2.     niorna208 não podia correr 

Os artigos definidos parecem concordar com o gênero da palavra em portu-

guês, como em (6:27a) onde parque (Hagaparken) é masculino (no Haga-

parken) sendo esta a língua principal de comunicação usada neste diálogo. 

Anna tem consciência de que o código bilíngue é compreendido pela Int. Um 

traço que deve ser evidenciado na TC da fala de Anna é o fato de ela não 

empregar as categorias funcionais em sueco. Como visto em 2.4.4, o estudo 

de Bernardini & Schlyter (2004) mostra que a TC das crianças 2L1 apresenta 

de início um domínio do emprego das categorias funcionais na LFo que aos 

poucos são substituídas, sucessivamente, pela gramática da LFr. O fato de 

Anna manter a TC apenas na substituição de nomes pode ser visto como um 

indício de que tivesse adquirido este traço da gramática do português.   

Observaremos, agora, o exemplo (6:27b) onde encontramos o emprego do 

artigo masculino aos grupos de alunos das séries listadas em sueco. Esta 

expressão do sueco (como vemos na tradução em nota de roda-pé) inclui a 

série a que os alunos pertencem e o grupo de alunos na mesma palavra, o 

que nos faz adotar que o artigo, neste exemplo, concorda gramaticamente 

com grupo ou pessoal, tornando-se assim masculino. Nestes casos também é 

mantido o emprego das categorias funcionais na LFr e apenas os nomes são 

trocados para palavras em sueco. 

 

6.3.1.3.2 Bia A4-B3-D3-K2-M5 

A concordância nesta entrevista segue a norma padrão em todos os sintag-

mas nominais registrados, tanto na concordância de número, como na de 

gênero. Deixamos assim para comentar o desenvolvimento de Bia na síntese 

desta seção (em 6:4). 

 

6.3.1.3.3 Maria M6 

Esta entrevista foi feita na semana em que Maria começou o pré-primário. 

Os acontecimentos das férias de verão estavam ainda bem próximos e Maria 

tinha muito que contar.  

É nítido nos exemplos que compõem (6:28) que Maria desenvolveu a sua 

competência em relação ao emprego da concordância nominal no PB: em 

(6:28a) não apresenta desvios; em (6:28b) emprega, mais uma vez, a forma 

                                                      
208 Tradução:  femmorna = o pessoal da quinta série 
 sexorna = o pessoal da sexta série 
 åttorna = o pessoal da oitava série 
 niorna = o pessoal da nona série  
Exemplo: fem(m)       –or   –na 
                Num. cinco  -pl     -suf. def. 
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básica das cores listadas e vermelha concorda com janelinha, porém o fato 

de as cores na linha 4 estarem na sua forma básica pode ser discutível, pois 

cor é uma palavra feminina; em (6:28c) não perde a conexão entre uma ma-

çãzinha e cortadinha, mostrando assim que a concordância nominal faz parte 

de seu repertório ativo. 
(6:28)  
a.  
1. M: depois que ele: que as veterinárias fazem tudo ele pode ser mandado  
2.       para o jardim zoológico 

                 b. 
1. Int: e qual é a cor da janelinha? 
2. M: m: é vermelha 
3. Int: e: e desse/ das flores? 
4. M: a cor das flores é lilás e branco e amarelo 
c. 
1. Int: e agora cê tá com fome? 
2. M: não tanto mas eu posso comê uma maçãzinha 
3. Int: é? vamos ver o que que tem lá depois 
4. M: cortadinha 

O exemplo a seguir contem o único desvio de gênero (1/61 = 1,5%) registra-

do nesta entrevista. Maria fala sobre colocar as bóias nos pés, pois incomoda 

no braço. A ocorrência na meus pés, na linha 8, a nosso ver lembra a ocor-

rência desviante na fala de Bia, no exemplo (6:12a), uma cachorro, por isso 

gostaríamos de classificá-la como um deslize. Observamos também que logo 

a seguir, na mesma linha, Maria se refere às bóias no pé corretamente: 
(6:29)  

1. M: eu não gosta de bóia incomoda no braço 
2. Int: é/ 
3. M: é 
4. Int: e cê mergulha? 
5. M: m: m:  
6. Int: bastante? 
7. M: é/ é/ eu gosto de mergulhá e por isso não quero desse dali, mas a  
8.       gente pode botá na meus pés [...] mas eu nunca botei bóias no pé 

Para encerrar esta seção, apresentaremos um exemplo do emprego de TC (já 

visto em 2.4.4), no qual a parte em português é flexionada devidamente, mas 

onde, diferentemente dos casos de TC de Anna (6:27a e b) Maria ainda recai 

sobre a gramática da LFo para facilitar a sua comunicação sendo o [D] da 

DP em sueco: 
(6:30) 
M: det är en209  dos professores 

                                                      
209 > trad: é um... 
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Encerramos aqui a apresentação dos exemplos do desenvolvimento da con-

cordância nominal no período das gravações de nosso corpus. Na próxima 

seção trataremos de sintetizar os resultados.  

 

 

6.4 Síntese  

Assim como os outros fenômenos gramaticais analisados neste trabalho, 

percebemos que a concordância nominal já havia sido acionada e fazia parte 

da produção LFr das informantes 2L1. A estadia de um mês no Brasil serve 

nos casos de Anna e Maria para consolidar esses traços. É nítido, em sua 

produção, que apresentam dúvidas em relação à concordância nominal, mas 

observamos desde as primeiras entrevistas, que as informantes têm conheci-

mento de que devem concordar artigo-substantivo-adjetivo em gênero e nú-

mero, assim como o fazem em sueco, mas sabendo também que o modelo 

LFo não é transferível para a LFr. As ocorrências desviantes aqui registradas 

são poucas, sendo a maior parte delas relacionadas ao emprego de gênero, 

desvio não encontrado na fala de crianças PBL1. 

No Quadro 5 apresentaremos o desenvolvimento quantitativo do emprego 

das DPs pelas informantes. As três primeiras entrevistas da esquerda para a 

direita, são as entrevistas focais de Anna; as três do meio (colunas 4, 5 e 6) 

são as entrevistas de Bia; e as três da direita são as de Maria. As categorias 

lexicais estão representadas na mesma ordem em que são colocadas nas fra-

ses em português: primeiro artigo, depois substantivo e, por fim, o adjetivo. 

A barra da esquerda mostra a porcentagem artigos empregados, e a barra da 

direita a quantidade adjetivos. A barra do meio consta dos substantivos que 

em todas as entrevistas está em 100%.   

 

 

Quadro 5: Porcentagem de DPs acompanhados de artigo e/ou de adjetivo. 

É interessante observar que nos três casos, as meninas aumentam a quanti-

dade de substantivos acompanhados de artigo. Os adjetivos apresentam vari-

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

A3-O2 A5-O3 A6 A2-B1-D1-
K1 

B2 A4-B3-D3-
K2-M5 

M2 M4 M6 

Artigo 

Substantivo 

Adjetivo  



 176 

edade de uso, mas percebe-se que nas três entrevistas feitas logo após a via-

gem ao Brasil a porcentagem de emprego de adjetivo aumenta.  

Na Tabela 26 (em 9.1.5, Apêndice 5), pode-se verificar que as ocorrências 

errôneas são poucas. Os erros representados mostram que as meninas não 

seguem a regrinha de atribuição de gênero sugerida por Rocha Lima (1997, 

em 6.2) na qual o o átono atrairia a atribuição do gênero masculino e o a 

átono atrairia a atribuição do feminino, o que nos leva a constatar que esta 

regrinha não tem relevância na aquisição do português, nem mesmo quando 

sendo a LFr.  Um traço observado nesta seção, é que o sistema de regras da 

flexão de gênero em português não é claro (clear), pois encontram-se muitas 

formas variadas, que dificultam o aprendizado de gênero, pois não há uma 

regra que possa ser seguida pela criança. Levando a diante a questão da a-

quisição do léxico, podemos dizer que para as palavras adquiridas pela cri-

ança 2L1 na sua LFr em contexto doméstico, percebem intuitivamente que a 

estrutura desta não apresenta regras para a atribuição de gênero, que parede, 

árvore e flor são palavras femininas, enquanto clube, parque e dia são mas-

culinas. Ao mesmo tempo, mostram-se insensíveis a desvios como o pá e 

uma castelo, sendo estes, de início, empregados sem hesitação pelas meninas 

(em 6.3.1.1). Teria sido interessante observar se sempre aplicam o gênero 

correto a seres animados onde o fator [+ sexus] é adicionado. São poucas as 

ocorrências desse tipo registradas em nosso corpus, não demonstrando essas 

desvios consequentes da norma. 

Uma hipótese em relação à aquisição no caso das crianças 2L1 é que as 

palavras que fazem parte do seu cotidiano bilíngue, ligadas ao lar e a ativi-

dades familiares, são adquiridas seguindo o desenvolvimento L1, onde o 

gênero é intrínseco, pois encontramos em seu ambiente caseiro um espaço 

para a aquisição deste vocabulário. Em compensação observamos indícios de 

que as palavras adquiridas durante a viagem e em contato com novas ativi-

dades, têm de ser aprendidas uma a uma e, nesses casos, as crianças não têm 

uma regrinha à qual se apoiar, como foi observado em 6.3.1.2.1 nos casos de 

chaminé e Campestre. O sistema de regras da LFo não é compatível ao da 

LFr, impossibilitando a sua tranferência. Em estudos anteriores, feitos com 

crianças 2L1 com uma língua românica LFr em combinação com o sueco 

LFo (Bernardini, 2003; Granfeldt, 2003, entre outros), foi registrado que até 

aproximadamente os três anos de idade, com um MLU por volta de 2.9, a 

criança adquire o gênero da sua LFr de forma similar às crianças L1, não 

apresentando desvios. Não foram encontrados estudos que informam quais 

as características deste processo em crianças 2L1 de idade mais avançada. 

Como já foi comentado, Bia apresenta fluência e pronúncia nativas ao fa-

lar português. A sua convivência com falantes PBL1 é mais frequente e mais 

intensiva se comparada às oportunidades proporcionadas a Anna e a Maria. 

Essa convivência proporciona à produção de Bia traços PBL1 não encontra-

dos na fala dos outros informantes 2L1. Além dos poucos exemplos discuti-

dos neste capítulo, Bia apresenta desvios de concordância verbal, que não 
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serão analisados neste trabalho, mas que exemplificaremos com duas ocor-

rências que constam do exemplo (6:21), repetidas aqui em (6:31): 
 (6:31) 

1. B: é chato pra elas num entendê o que que a minha mãe e eu fala 
2. Int: m: 
3. B: então quando as minhas amiguinhas tá aqui então eu falo eh/  
4.      sueco com a minha mãe 

O fato de os informantes 2L1 adquirirem a LFr em ambiente unimonitorado 

por uma falante da norma culta urbana do PB, não proporciona a eles o input 

variado encontrado no ambiente linguístico de crianças PBL1. Isso torna a 

aquisição da concordância de número para estas crianças um processo mais 

simples, livre de variações, enquanto Bia é a única a ser submetida a muitas 

variedades (como as apresentadas na seção 6.2), tendo maior trabalho em 

selecionar as formas aceitáveis no PB por ter acesso a diferentes registros 

linguísticos, aos quais é submetida no período de suas visitas ao Brasil.  

Encontramos na fala de Bia representações de todos os tipos de marcação 

de plural considerados aceitáveis (e mesmo não-aceitáveis) em PB e apenas 

um desvio em relação à concordância de gênero. Anna e Maria apresentam 

concordância de número que segue a norma padrão, mas em relação à con-

cordância de gênero apresentam traços semelhantes aos encontrados em 

falantes de português L2, diferenciando-se desses falantes pelo fato de rapi-

damente encontrarem a forma correta, mesmo sem instrução formal.  
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7 Considerações finais 

7.1 Revisão da proposta deste trabalho 

A proposta inicial deste trabalho era verificar se o processo aquisicional de 

crianças 2L1, crescendo em ambiente bilíngue e binacional, em famílias de 

línguas mistas, com um input unimonitorado da sua LFr (o PB), seguia os 

mesmos passos que a aquisição da morfossintaxe do PB por crianças falantes 

de PBL1, apesar de não lhes ser oferecido em seu ambiente linguístico a 

polifonia natural de um ambiente L1 (Belintane & Lima, 2008; Del Ré, 

2006; discutido em 2.2.4). Restringimos a nossa análise a três fenômenos 

característicos do PB, que se diferenciam estruturalmente do sueco, a LFo de 

nossos informantes. Os três fenômenos selecionados são adquiridos por cri-

anças L1 precocemente e assumimos que esses fenômenos fizessem parte do 

input doméstico dos informantes 2L1, levando em consideração nosso co-

nhecimento da linguagem das mães das crianças (relatado em 2.2.1 e 2.2.2). 

Os fenômenos analisados foram: a flexão de pessoa (capítulo 4), o emprego 

das RCs verbais (capítulo 5) e a concordância nominal (capítulo 6). 

Pressupomos que o input doméstico contivesse frases simples e robustas 

que poderiam fornecer à criança os traços gramaticais necessários em seu 

input para o acionamento da morfossintaxe dos três fenômenos aqui estuda-

dos. Para verificar estes fatores partimos da teoria seletiva da aquisição da 

linguagem em Lightfoot (1989), na qual o autor defende que os traços neces-

sários para a aquisição da morfossintaxe pela criança L1 estão contidos em 

frases simples e no input pouco estruturado encontrado no seu ambiente 

linguístico. A criança adquiriria assim os parâmetros de sua L1 através de 

um processo seletivo.  

Pressupomos, também, que o processo aquisicional seria mais lento, mas 

não desviante, e que os informantes 2L1 adquiririam a LFr pelos mesmos 

meios biológicos que os utilizados para adquirir a sua LFo (Hyltenstam & 

Abrahamsson, 2009; Lenneberg, 1967; Penfield & Roberts, 1959; Werker & 

Tess, 1983, 1984; em 3.2) mas, também, que o apoio, persistência e aceita-

ção de seus pais seriam necessários, não bastando o input unimonitorado por 

parte das mães para dar continuidade à aquisição da LFr (em 2.1). 

Para a observação da aquisição da morfossintaxe por crianças 2L1 foi re-

gistrado um corpus do qual selecionamos dez (10) entrevistas principais, 

incluindo sete (7) dos oito (8) informantes. O foco da análise concentra-se no 

desenvolvimento linguístico das informantes Anna e Maria (em 2.3). Foi 

também registrado um corpus L1, com entrevistas feitas com quatro infor-
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mantes brasileiros entre seis e sete anos de idade (2.4.2). O desenvolvimento 

da linguagem dos informantes 2L1 foi comparado ao corpus de gravações 

L1 e a trabalhos de aquisição do PB feitos por Del Ré (2006), Figueira 

(1985, 2003), Lemos (1975) e Oliveira (2000), para determinar se seriam 

detectados desvios na aquisição da morfossintaxe no processo aquisicional 

de nossos informantes 2L1. 

Colocamos na Tabela 22, abaixo, o resultado reunido dos três fenômenos 

analisados em nosso estudo, onde possibilitamos a observação comparativa 

de nossos dados.  

 Tabela 22. Registro de porcentagem das ocorrências corretas e do desenvolvimento 
dos fenômenos analisados. 

Informante Fenômeno 1ª entrevista 2ª entrevista 3ª entrevista 
Há desen-

volvimento? 

Domínio 

L1? 

 1ps210      
Anna  64% 50% 100% sim sim 
Bia  93% 97,7% 100% não sim 
Deco  72% 25% 100%211  não não 
Maria  50% 86% 95,5% sim sim 
 RC212       
 Verbal      
Anna  - 8% 18% sim não 
Maria  - - - não não 
 É/tá      
Anna  25% 11% 9% não sim 
Maria  - 80% 89% sim sim213 

 
Concordân-

cia NP
214

      

 Gênero      
Anna  96% 99% 100% sim sim 
Bia  97% 100% 100% não sim 

Maria  99% 99% 98% sim sim 

 Número      

Anna  100% 99% 100% não sim 

Bia  100% 85% 100% não sim 

Maria  100% 100% 100% não sim  

Começando pelo resultado dos registros da1ps, podemos observar que os 

desenvolvimentos de Bia e Maria são nitidamente crescentes, e que ambas 

                                                      
210 Dados detalhados sobre o registro das ocorrências 1ps encontram-se também em: Tabela 
16 em 4.5.1; Quadro 2 em 4.5.4; Tabela 23 em Apêndice 2.  
211 Nesta entrevista é registrada apenas uma ocorrência, por isso não podemos considerar este 
resultado como o desenvolvimento do emprego de 1ps.  
212 Dados detalhados sobre o registro das ocorrências 1ps encontram-se também em: Quadro 
4 em 5.4.3; Tabela 25 em Apêndice 4. 
213 Não temos dados que indique qual seria o ideal L1, mas segundo os critérios propostos por 
Oliveira (2000), Maria emprega o É em contextos adequados. 
214 Dados detalhados sobre o registro das ocorrências 1ps encontram-se também em: Tabela 
21 em 6.3.1; Quadro 5 em 6.4; Tabela 26 em Apêndice 5; Tabela 27 em Apêndice 6. 
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continuam a desenvolver este traço mesmo alguns meses depois da viagem. 

Anna mostra um desenvolvimento diferente, quando na segunda entrevista 

não só diminue a quantidade de emprego de formas corretas, como também 

diminue a quantidade de formas na 1ps em geral, voltando depois deste perí-

odo a alcançar o domínio deste traço. Já o resultado de Deco não é represen-

tativo, pois emprega esta forma corretamente, porém apenas uma vez na 

terceira entrevista, alcançando assim 100% de emprego correto. Nas duas 

colunas da direita é colocado se há desenvolvimento durante o período da 

coleta do corpus e se passam a dominar a forma relatada.  

Nas linhas que correspondem às RCs verbais, a porcentagem apresentada 

é relativa à quantidade de RCs empregadas a interrogativas polares pelas 

crianças, ou seja, os 8% de emprego de RCs vebais por Anna na 2ª entrevista 

corresponde a 8% de um total de 39 ocorrências durante essa entrevista. O 

mesmo é válido para o emprego de É/tá. 

Os dados sobre a concordância nominal foram divididos em gênero e nú-

mero. Observamos que a porcentagem de ocorrências corretas é muito alta. 

Vemos este resultado numérico como representativo, apesar de termos em 

algumas das entrevitas poucas ocorrências registradas para que possamos 

considerá-lo como significativo. Como foi discutido no capítulo 6, as ocor-

rências de gênero desviantes se desenvolveram durante o período do registro 

da fala das crianças, e os desvios de número (principalmente na fala de Bia) 

se enquadram nas formas consideradas aceitáveis do PB.  

Relataremos, a seguir, as respostas para as questões colocadas no início 

deste trabalho (1.1 e repetidas em 3.5.6), colocando, em primeiro lugar, o 

resultado de cada fenômeno analisado para cada uma das três perguntas e, 

por fim, colocaremos um parecer final de nossos dados e do resultado da 

análise, referente aos dados que se encontram na Tabela 22. 

7.1.1 Primeira questão: O acionamento das categorias 

funcionais 

A primeira questão que colocamos para a análise de nosso material foi: 
 
- Bastam dados simples e robustos (Lightfoot, 1989), encontrados na fala das 
mães das crianças 2L1, para acionar as categorias funcionais da LFr? 

Na análise da aquisição da marcação morfológica da primeira pessoa do 

singular (capítulo 4), observamos que a forma default da 3ps mantém-se na 

produção da criança 2L1 por tempo prolongado, passando no decorrer do 

período das gravações, no caso de Anna, diretamente para a forma 1ps pa-

drão, pois não encontramos em nossos registros nenhuma forma analisada 

dos verbos usados pela informante. Observando o caso de Maria, foram re-

gistradas algumas formas desviantes em sua produção (fazi, exemplo (4:27)), 

sendo que estas também identificadas no desenvolvimento da aquisição de 

crianças PBL1 (4.5.4).  
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Em relação às RCs verbais a interrogativas polares (capítulo 5), encon-

tramos desde o início indícios de que os informantes 2L1 têm conhecimento 

da diferença entre o modelo de resposta assertiva positiva do PB e do sueco, 

mas apresentam dificuldade em produzi-lo (6.4.1). Em sueco aplica-se o [ja] 

(sim) como RC positiva (6.2). De início, a dificuldade de empregar o modelo 

do PB poderia estar ligada ao fato de terem apresentado dificuldade, tam-

bém, com a flexão verbal de pessoa em geral [AGR]. Com o passar do perí-

odo das gravações, detectamos que a maior dificuldade se encontrava não na 

produção da morfossintaxe, mas sim no modelo dialógico do PB, na interfa-

ce sintaxe-pragmática, que necessitaria um tempo de imersão mais extenso 

em ambiente PBL1 para ser ativado, ou então completar o aprendizado deste 

modelo com ensino formal, gerando ocasiões interativas para a sua aquisi-

ção.  

Quanto à concordância nominal, esta também mostra indícios de já ter si-

do acionada nas primeiras entrevistas feitas com os informantes 2L1, pois 

são registradas na sua produção. A concordância de número não apresenta 

clareza em seu emprego nativo (Meisel, 1990, em 6.2.1.2). As regras norma-

tivas que regem a norma padrão do emprego de número no PB são claras: 

todos os componentes de um DP devem ser marcados com a sua forma plu-

ral. Por outro lado, muitas variantes desviam desta regra, apresentando vari-

edades aceitáveis e não-aceitáveis de marcação de número, resultando na 

existência simultânea de várias formas usadas no Brasil (Corrêa et al, 2005; 

Augusto, 2007). Apesar de parte dessas formas não serem gramaticais, todas 

fazem parte do input em ambiente PBL1.  

O emprego do gênero gramatical na produção de Anna e Maria apresenta 

alguns desvios. O input doméstico unimonitorado dos informantes 2L1 ofe-

rece uma variante bastante clara, onde a concordância de número segue ape-

nas a norma da mãe da(s) criança(s), facilitando o processo aquisicional des-

te traço para os informantes 2L1. Em compensação o input de gênero mos-

tra-se restrito, pois como as crianças têm um vocabulário ativo constituido 

em grande parte por um registro relativo ao seu ambiente doméstico, as pa-

lavras novas adquiridas em outros contextos têm de ser aprendidas uma a 

uma.  

Respondemos assim que os dados simples e robustos encontrados no in-

put unimonitorado doméstico de nossos informantes 2L1, mostram-se sufici-

entes para o acionamento das categorias funcionais flexionais, tanto verbais 

como de número. Já na aquisição do léxico e nas formas que exigem conhe-

cimento pragmático da língua, as crianças 2L1 apresentam traços desviantes 

em seu aprendizado, indicando que para a aquisição da LFr como um todo, é 

preciso mais que o acionamento da morfossintaxe e do registro que consta 

do input materno, faltando aos nossos informantes situações de interface.      
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7.1.2 Segunda questão: A sequência aquisicional no 

desenvolvimento das categorias funcionais 

Colocamos abaixo a segunda questão apresentada em nossa proposta de tra-

balho: 
- Sendo estas categorias funcionais acionadas, acompanham o desenvolvi-
mento destas, na LFr das crianças 2L1, a seqüência aquisicional do desenvol-
vimento das mesmas na linguagem de crianças PBL1? 

Os fenômenos aqui estudados mostram que, apesar de não fazerem parte da 

produção ativa das crianças 2L1 logo no início da coleta de nossos dados, 

quando ativados, depois de um mês de input massivo e variado em ambiente 

PBL1, as categorias morfológicas de concordância de pessoa (verbo) e nú-

mero (verbo e substantivo) apresentam em seu processo aquisicional um 

desenvolvimento semelhante ao de crianças L1. A aquisição da flexão 1ps 

apresenta-se mais lenta, e também variações individuais onde Anna não pas-

sa pelas formas desviantes do modelo aquisicional L1, passando de 1ps para 

3ps, enquanto Maria apresenta os mesmos desvios intermediários registrados 

no desenvolvimento da fala de crianças PBL1 (capítulo 4).  

O emprego da concordância de número segue o modelo da norma culta 

urbana do PB (capítulo 6), por estar muito claro no input  das mães de nos-

sos informantes, não tendo os informantes 2L1 de selecionar entre as formas 

variadas apresentadas por falantes de PBL1 (em 6.4). Verificamos que o 

emprego das RCs, que exige conhecimento do modelo dialógico do PB (Oli-

veira, 2000) e a aquisição do léxico, onde cada palavra nova é provida de um 

gênero intrínseco, as crianças apresentam desvios do processo aquisicional 

registrado em estudos do PBL1, visando que o processo aquisicional do P-

BLFr nos casos 2L1 apresentam características próprias.  

Respondendo à questão desta seção, as categorias funcionais que apresen-

tam um sistema flexional marcado morfologicamente, acompanham o de-

senvolvimento PBL1 apesar de ser de forma mais lenta. Registramos indí-

cios de que seguem a hierarquia da fixação dos parâmetros da GU seguindo 

o modelo PBL1. A aquisição do gênero indica haver um período crítico para 

a fixação deste fenômeno, pois as crianças 2L1 parecem passar a aprender o 

gênero das novas palavras adicionadas ao seu vocabulário, não sendo este 

fenômeno um traço empregado automaticamente por parte da criança 2L1. 

Como era esperado, as crianças L1 não apresentam desvios do modelo pa-

drão referentes ao emprego de gênero. 

7.1.3 Terceira questão: A influência da LFo sobre a aquisição 

da LFr   

Chegamos, por fim, à apresentação da resposta da terceira questão colocada 

na introdução para o desenvolvimento deste trabalho:  
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- Caso as crianças 2L1 apresentem desvios na forma de aquisição da LFr, é 
possível distinguir se há influência direta da LFo na aquisição da LFr?   

Não associamos os desvios encontrados na fala de nossos informantes 2L1 

como equivalentes aos traços encontrados em aprendizes suecos de portu-

guês como L2. O que detectamos no processo aquisitivo das crianças 2L1 

pode, talvez, não ser diretamente influenciado pelo processo aquisicional da 

morfossintaxe do PBL1, mas serem traços influenciados por fatores exter-

nos, como por exemplo, o contexto linguístico no qual a criança se encontra 

(Huss, 1991; Yukawa, 1997), que podem influenciar a produção e o desen-

volvimento da LFr (em 3.5.3 e Tabela 11). Os informantes mostram precisar 

de apoio e acompanhamento para que o PB não deixe de fazer parte da sua 

produção ativa. Vimos na descrição do input o quanto que os fatores exter-

nos influenciam a aprendizagem de uma L2, como o filtro afetivo ou o out-

put filter (Krashen, 1985). Em relação à aquisição de uma LFr, um bloqueio 

emocional pode fazer com que a criança deixe de falar a sua língua de he-

rança e a transforme em um conhecimento passivo, tornando-se um non-

speaker deste idioma (discutido em 2.2.4, Krashen, 1985). Os fatores exter-

nos mostram-se relevantes na aquisição LFr, fatores que de início não faziam 

parte da proposta deste trabalho, mas que se mostraram fundamental para o 

desenvolvimento da LFr. 

É interessante observar que Deco (4.5.4), que não vai ao Brasil durante o 

período das gravações, mantém na sua produção o mesmo desempenho du-

rante todo o período da coleta dos dados. Mesmo com a visita de sua avó e 

com o fato de passar a falar mais português depois do nascimento de sua 

irmãzinha, observamos que esses fatores em si não são suficientes para ati-

var o desenvolvimento linguístico da mesma forma que o detectado na pro-

dução de Anna e Maria (ou mesmo de Oscar). 

Para que o idioma seja mantido é necessário o uso frequente da LFr pelo 

menos em ambiente familiar, pois como vimos em nossa análise, nas situa-

ções de interface, como no emprego das RCs (em 5.4.3), assim como da 

aquisição do léxico (e gênero, em 6.4), mostra-se a importância deste ambi-

ente linguístico, que mesmo sendo restrito proporciona às crianças comuni-

cação suficiente para que continuassem a desenvolver tanto as RCs como o 

gênero.  

 

7.2 Comentário final 

O intuito deste trabalho foi mostrar que, apesar de nossos informantes 2L1 

crescerem em um ambiente linguisticamente limitado para a aquisição de sua 

LFr, observamos na sua produção, logo nas primeiras entrevistas produziam 

a morfossintaxe das suas duas L1s. Isso apesar de adquirirem o PB em um 

ambiente unimonitorado por suas mães (2.2.4), do qual participam outras 

famílias que vivem da mesma forma em Estocolmo, ou então visitas esporá-

dicas de falantes PBL1, ou férias no Brasil (2.2).  
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Ao observarmos a produção destas crianças, verificamos que evitavam 

certas formas em sua interação, o que poderia ser interpretado como indícios 

de transferência da LFo, como, por exemplo, a concordância verbal de pes-

soa que mantém a forma default na 3ps por tempo prolongado, ou o emprego 

das RCs verbais que são substituídas pela partícula assertiva sim, ou então 

evitadas pelas crianças. Nossa interpretação dessas estratégias é que os fe-

nômenos já tinham sido acionados (triggered), e que as crianças são linguis-

ticamente competentes na sua LFr, talvez não tendo capacidade de empregar 

a forma esperada pelo falante nativo de PB, mas conhecendo o que não está 

de acordo com o contexto interacional no qual se encontra.  

No terceiro fenômeno gramatical aqui investigado, a concordância nomi-

nal, os desvios registrados ficam mais nítidos, pois o gênero da palavra é 

intrínseco, não sendo possível evitá-lo e a concordância de número também 

não tem como ser evitada, pois são traços indispensáveis e impossíveis de 

serem driblados, visto que na norma do PB que as crianças estão adquirindo, 

estes traços são empregados mesmo que desviando da norma prescritiva do 

português.  

Observamos que as frases simples e robustas encontradas no ambiente 

doméstico bilíngue dos informantes 2L1, se não proporcionam estímulo para 

todos os parâmetros da LFr, abrem ao menos o caminho para a aquisição 

desta língua, pois acionam a gramática básica da linguagem da criança, a-

proveitando a plasticidade biológica que a criança pequena possui para a 

aquisição da linguagem, definindo não apenas a morfossintaxe da LFr, mas 

também a percepção da criança para esta língua. Ou seja, mesmo que o am-

biente linguístico não apresente as condições ideais para o desenvolvimento 

da LFr, onde o modelo interacional não seja consequente, seguindo o modelo 

uma pessoa-uma língua, o modelo aquisitivo familiar é consequente dentro 

daquilo que a criança conhece, dentro do seu próprio ambiente bilíngue. 

Ponderamos, logo de início, a importância de os membros familiares estarem 

de acordo e satisfeitos com a situação linguística do seu ambiente familiar 

(em 2.2.4), sendo a aceitação um fator crucial para o desenvolvimento de 

uma LFr ativa na criança 2L1 (em 2.2.3). 

Fechamos aqui este trabalho, conscientes de que o desenvolvimento ade-

quado dos estudos das categorias funcionais aos quais demos início exige 

que seja dada continuidade a estas análises, para que tenhamos possibilidade 

de nos aprofundar mais na determinação do desenvolvimento dos fenômenos 

apresentados. O fato de termos baseado nossa análise em estudos de outras 

línguas, outras combinações de línguas e registros encontrados nos corpura 

de outros pesquisadores da aquisição do PB, mostra que teríamos de aperfei-

çoar tanto material, como método para análises futuras, principalmente rela-

tivos à quantidade e à frequência das ocasiões dos registros. Apesar disso, 

não desmerecemos o valor pioneiro do trabalho aqui executado, não só em 

relação à combinação das línguas, como também referente à idade dos in-

formantes 2L1 que dele participaram. 
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8 Summary in English 

This study concerns simultaneous bilingual acquisition (2L1) of Swedish-

Brazilian children growing up in mixed-lingual families (Arnberg, 1981) in 

Stockholm, Sweden. The purpose of this study is to investigate the 

acquisitional process of Brazilian Portuguese (BP) as the children’s weaker 

language (WL). The BP input is restricted and mainly supervised by the 

children’s Brazilian mothers; the Swedish fathers speak to their children in 

Swedish, and the couples also speak Swedish.  

Theoretical and methodological considerations 

Considering the fact that the Swedish-Brazilian children have been exposed 

to Portuguese and Swedish since birth, their Portuguese is to be regarded as 

their weaker first language. Presuming that the domestic input is sufficient to 

provide the triggers for the functional categories of the development of their 

WL, the bilingual acquisitional process will be analyzed through a Genera-

tive Grammar perspective, mainly through the selective theory of language 

acquisition (Lightfoot, 1989) and parameter setting, i.e. the Principles and 

Parameters theory (Chomsky, 1982). 

The analyzed corpus consists of interviews with children who belong to 

one of the following two groups:  

 
a. Seven 2L1 children, between three and nine years old, whose WL 

production was recorded semi-longitudinally; 
b. Four BPL1 children, between six and seven years old, who were 

recorded cross-sectionally.  

The second group (b), composed of BPL1 speakers, was complemented with 

previous BPL1 acquisitional studies (Corrêa & Augusto, 2005, 2008; Lopes, 

2001, 2006; Oliveira, 2000) and used to contrast their acquisitional process 

of BP with the 2L1 subjects’ WL development in this study. The children’s 

natural speech were recorded as informal interviews conducted by  the Int 

(interviewer) 215. These interviews were recorded both individually and in 

group, and the individual interviews made with Anna, Maria and Bia follow 

the same pattern. The girls were interviewed by the Int, and the sessions 

started by they giving a short presentation of themselves, then talking about 

everyday matters, such as school, family and games, followed with a de-

                                                      
215 The author of this study. 
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scription of the illustrations in a book about playing outdoors (Heuninck, 

1989), and they finished the sessions with an oral examination of their vo-

cabulary. Four interviews following the same pattern constitute a similar 

corpus with the four BPL1 subjects. 

Based on the data above, this study poses the following three main ques-

tions: 
 
1) Does it only take simple and robust data (Lightfoot, 1989), found in 

the 2L1 children’s mothers’ speech, to trigger the functional catego-
ries of their WL? 

2) If the functional categories are activated, will their development fol-
low the same acquisitional sequence in BPWL as in the acquisition of 
BPL1?  

3) If the 2L1 children show deviations in their way of acquiring their 
WL, is it possible to distinguish whether their stronger language 
(Swedish) directly influences the acquisition of their WL? 

These three issues are the heart of this study’s analysis of the three main 

morpho-syntactic phenomena: the acquisition the of first person singular 

(1ps) verbal inflection [IP] (Chapter 4), the use of verbal phrases [VP] as 

short answers in BP (Chapter 5), and agreement in the nominal domain [DP] 

(Chapter 6). To answer the first question, it was crucial to detect whether 

there were already signs of INFL in the register of the 2L1 children’s WL 

before their trips to Brazil. Regarding the second question, a comparative 

study was conducted examining the 2L1 children’s production before their 

trips to Brazil, directly after their return to Stockholm, and a few months 

later. This third recording was made to see whether it was possible to detect 

a regression of the activated grammatical trait in their production. Finally, 

the third question is solved by analyzing whether the findings of the answers 

to questions 1 and 2 show a transfer from the stronger language to the WL.   

The acquisition of the grammatical phenomena selected for this work was 

analyzed based on ten of the initial twenty selected interviews that composed 

this study’s corpus216. The group interviews were also included in this selec-

tion in case of finding relevant examples. The main subjects participating in 

these interviews are Anna, Bia, Deco and Maria, whereas Kin, Oscar and 

Titti have minor roles in that they were only involved in the group record-

ings217. The purpose of the interviews used in this part of the analysis was to 

record the subjects’ knowledge of their WL before their trips to Brazil, soon 

after their return to Stockholm and a few months later in order to check 

whether there was a regression. The data collection method was adapted 

from the work of Meisel with the DUFDE project (1990) and the doctoral 

thesis of Yukawa (1997a).  

                                                      
216 See Table 8, Section 2.4.2. 
217 See Table 10, Section 2.4.5, for the results on the children’s MLU in Portuguese (PB), 
Swedish (S) and code-switching (TC = Troca de Código in Portuguese), and the total number 
of their enunciations during each one of the selected interviews. 
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The analysis focuses mainly on the development of Anna’s and Maria’s 

BP. During the registration period, Anna was at 7;7,3 – 9;1,30, and Maria 

was 6;6,16 – 6;11,11. No references were found during this research period 

to either children the same age as this study’s main subjects, or the same 

language combination. Hence the analysis had to be supported by generative 

studies made on other language combinations, such as French-German 

(Meisel, 1990, 1994, 1997, 2001, 2007, 2009); Swedish-French (Schlyter, 

1987, 1993, 2001); and Swedish-Italian (Bernardini, 2003). The children in 

these studies are between 1 and 5 years old. Older children are found in 

Montrul’s study (2008) of incomplete acquisition in bilingual Spanish-

English in the USA, which, however, does not examine whether they are 

simultaneous bilinguals. 

Results 

Regarding the first question, on the analysis of 1ps morphological marking 

(in Chapter 4), this analysis shows that the default INFL third person singu-

lar (3ps) remains for a prolonged time in the 2L1 children’s production. In 

the case of Anna, it goes during the recording-period directly from the de-

fault 3ps to 1ps standard marking, since no analyzed deviant marking in the 

verbs used by this subject was found in this study’s corpus. Looking at Ma-

ria’s production some forms, analyzed as deviations218 were found, which 

were also identified in the development of PBL1 acquisition (see 4.5.4).  

Regarding the verbal short answers for polar interrogatives (Chapter 5), 

the evidence found in the recordings of the 2L1 subjects shows that they are 

aware of the differences between the BP system for positive assertive re-

sponse and the Swedish yes/no answers, but they have difficulty with the 

production of this model (5.3.1)219. In Swedish, the usual form is to use [ja] 

(yes) as a positive short answer (5.2). Initially (in the first interview), the 

difficulty applying the BP short answers model, which could be linked to the 

fact that they find it hard to use verbal person inflection [AGR] in general. 

When their speech was being recorded, it was discovered that their biggest 

obstacle was not the production of morpho-syntax, but the dialogical model 

of the BP interface syntax-pragmatics, which would require a longer period 

of immersion in a BPL1 environment in order to be activated and mastered 

by the 2L1 children. Alternatively, they should complement the acquisitional 

development with formal education, thus creating interactive opportunities 

for the acquisition of this pattern outside the BPL1 environment. 

In the nominal agreement domain, there were signs in the interviews rec-

orded before the children’s trips to Brazil that this phenomenon had already 

been triggered in 2L1 children’s grammar. The subjects had some difficulty 

                                                      
218 Example: *eu fazi 

       I    did+1ps  
     See 4.5.3.4.1, (4:27); or see Table 23, Appendix 2, for all the 1ps occurrences. 
219 See Quadro 4 in Section 5.4.3 for a quantitative summary of the results.  
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with the referent gender in their active production of their lexicon. In nomi-

nal agreement, neither gender nor number is clearly present in the BP native 

environment (6.2.1). According to Meisel (1990), given that the acquisition 

of the gender agreement seems to occur without major errors by the child 

acquiring it’s L1, it is proved that the clarity of the system is more important 

than the factor of the semantic transparency of gender assignment. In this 

study, the input containing gender turn out to be a restricted input, taking 

into account that the children’s active vocabulary consists largely of the vo-

cabulary found in their home environment, new words acquired in other 

contexts must then to be learned one by one, with all that this process entails. 

A lack of clarity is on the other hand found in the BP number agreement, 

where several parallel forms are accepted and used in addition to the stand-

ard BP form220 (Corrêa et al, 2005; Augusto, 2007)221. Even if there are non-

accepted forms, they are all included in the input found in the BPL1 chil-

dren’s environment. However, in the domestic 2L1 input in Stockholm, su-

pervised only by the 2L1 children’s mothers, the number agreement is quite 

clear because the children follow only the standard norm presented to them.  

The data found in the simple and robust domestic input, supervised only 

by the 2L1 children’s mothers, is apparently sufficient to trigger AGR for 

both verbal inflection and number agreement. On the other hand, regarding 

the acquisition of vocabulary and forms that require the pragmatic 

knowledge of language, the 2L1 children show deviant traits in their learn-

ing, needing more than the domestic input for the acquisition of these prop-

erties in their WL. 

In order to answer the second question, the phenomena analyzed in this 

study show that, although they are not part of the active production in the 

first recordings of the 2L1 children, when activated after a month of exten-

sive and varied BPL1 input in Brazilian environment, the functional catego-

ries of person agreement (verb) and number (verb and noun) present in their 

acquisitional process demonstrate a development similar to L1 acquisition. 

The acquisition of 1ps marking is slower, thus extending the default stage 

(3ps), as shown in Chapter 4 (4.5.3.1.3). On the other hand, the acquisition 

of number agreement follows the BP standard norms (Chapter 6) because of 

the explicitness of this form in their mothers’ input. The 2L1 subjects are not 

faced with selecting between different acceptable and non-acceptable forms 

found in the BPL1 environment, which show great variation (in 6.4). Re-

garding the use of verbal short answers, which requires knowledge of the 

dialogical model of BP (Oliveira, 2000), the same occurs with the acquisi-

tion of the lexicon and their respective gender222, the 2L1 children present 

                                                      
220 Standard: os           meus  gatos    pretos 
                   The+pl   my+pl   cats      black+pl 
                   ‘My black cats’  
221 See (6:2) in 6.2.1.1 for a list of acceptable and non-acceptable forms. 
222 The words acquired during the critical period in the domestic environment are with the 
right gender as is usually the case in L1 acquisition. 
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deviations in their acquisitional process as compared to the BPL1 studies, 

that refer to a process with its own characteristics. 

The answer to this section’s question can be summarized as follows: the 

functional categories that have a morphologically marked inflectional system 

follow the BPL1 development, although delayed. The acquisition of func-

tional categories follows the hierarchical parameter setting given by Univer-

sal Grammar. Gender acquisition is intrinsic in the lexicon. Moreover, the 

results of this study indicate that there is a critical period for the determina-

tion of this phenomenon, because as shown in Anna’s and Maria’s produc-

tion, the 2L1 school-age children have to learn the gender of new words 

added to their vocabulary (6.4). Previous findings on 2L1 children’s produc-

tion show that in early age (with a MLU up to 2.9, and up to three years of 

age) they apply the correct gender to the words (Bernardini, 2003; Granfeldt, 

2003), but there are no studies which reports on the children’s later progress. 

This phenomenon is not a trait used automatically as part of the child's pro-

duction of its WL. As expected, BPL1 children do not show deviations from 

the standard gender patterns. 

Finally, the presentation of the results will be concluded by answering the 

third question. The deviations found in the 2L1 subjects’ production are not 

equivalent to the deviant traits in the Swedish learners of Portuguese as a L2. 

The WL’s acquisitional process may not be the same process identified in 

the acquisition of morpho-syntax by the BPL1 children, but these deviations 

were found in the acquisition of the traits that are dependent on external 

factors, such as a restricted linguistic context (e.g. the domestic input), and 

the lack of a larger variety of communicative situations, as in the subject of 

the short answers (syntax-pragmatics interface), which can influence the 

WL’s production and development (3.5.3 and Table 11). The 2L1 children 

need support and guidance for maintaining their active production of BP. In 

the description of L2 acquisition (see 3.5.2), it has been shown how external 

factors influence the learning of an L2, such as the affective filter and the 

output filter (Krashen, 1985). Regarding the acquisition of a WL, an emo-

tional blockage can cause the child to cease speaking its heritage language, 

which, in turn, is reduced to a passive knowledge, and thus becoming a non-

speaker of this language (discussed in 2.2.4 Krashen, 1985). The external 

factors are shown to be relevant in WL acquisition development, factors that 

were not initially part of this study, but that proved to be crucial to the WL 

development. 

It is interesting to note that Deco (4.5.4), who did not go to Brazil during 

the recording of the 2L1 corpus, does not show an improvement in his pro-

duction during this period. Despite a visit from his grandmother and the fact 

that he spent more time speaking Portuguese after the birth of his baby sister, 

these factors themselves do not seem to be sufficient to enable the WL de-
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velopment in the same way as that detected in Anna’s and Maria’s (and even 

Oscar’s) production.223 

After answering the questions in this study, it can be stated that the WL 

language showed a particular acquisitional development, judging by the re-

sults of the analysis of the 2L1 children’s production. The children show an 

L1 acquisitional development of their morpho-syntax, however, they do not 

develop gender as an intrinsic part of their new vocabulary, having instead to 

learn it for every new word. The study also revealed that the WL is respon-

sive to external factors, thus differing from L1 acquisition. The WL must 

continue to be an integral part of the domestic context in order to maintain it 

as an active language. 

This is just the first step in studying Portuguese as a WL. The results of 

this study are only indications of what this case study has shown, but they do 

not deviate from findings of the case studies on different language combina-

tions consulted here. What is interesting to note is that Anna and Maria, the 

two children that were at the center of this study, despite their older age, 

prolong the development of the WL’s morpho-syntax, but do not show L2 

deviations.  

 

 

 

 

 

                                                      
223 For a presentation of the quantitative development of the WL in the subjects production, 
see Table 22 in 6.2. 
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9 Apêndices 

9.1.1 Apêndice 1 – Questionário para as mães brasileiras 

Adaptado do questionário de Arnberg (1991:187-191). 

 

1) Nesta primeira etapa do questionário quero apenas que você marque uma resposta 

em cada questão. Não é necessário comentar ou motivar a resposta escolhida. 

 

Com que frequência você fala português com seu/s filho/s? 

Nunca    Sempre 

    1 2 3 4 5 

 

Com que frequência o pai da/s criança/s fala português com ela/s? 

Nunca     Sempre 

    1 2 3 4 5 

 

Com que frequência você e o pai da/s criança/s falam português entre si? 

Nunca    Sempre 

    1 2 3 4 5 

 

Com que frequência seu filho (sua filha) mais velho/a fala português em casa? 

Nunca     Sempre 

    1 2 3 4 5 

 

Que acesso seu/s filho/s têm, dentro de casa, a livros, discos, filmes, jogos, e outros 

materiais específicos para a faixa etária da criança? 

Nenhum    Muito 

    1 2 3 4 5 

 

Qual o grau de dificuldade encontrado por você para aprender uma língua estrangei-

ra? 

Difícil    Fácil 

    1 2 3 4 5 

 

Com que frequência vocês vão ao Brasil? 

Nunca                 Pelo menos uma vez por 

ano 

    1 2 3 4 5 
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Vocês (a família) têm planos de voltar a viver no Brasil? 

Não     Sim 

    1 2 3 4 5 

 

Vocês têm vizinhos, ou outras famílias morando na mesma região, que falem portu-

guês ou que tenham filhos na mesma escola que seu/s filho/s? 

Nenhuma    Várias 

    1 2 3 4 5 

 

Com que frequência vocês encontram amigos e/ou parentes que falam português? 

Nunca        Pelo menos uma vez por semana 

 1 2 3 4 5 

                               

Vocês participam de festas, shows, ou são sócios de alguma organização que repre-

senta o Brasil na Suécia? Vocês se vêm como uma família que participa ativamente 

de projetos culturais ligados ao Brasil? 

Não    Muito ativa 

    1 2 3 4 5 

 

Com que frequência a família participa de cerimônias religiosas em português? 

Nunca        Pelo menos uma vez por semana 

1 2 3 4 5 

 

Com que frequência a família (todos juntos) participa de atividades culturais em 

português, por exemplo: teatro, ouvir rádio, assistir a um programa na TV, ler revis-

tas e jornais, etc.? 

 

 Nunca        Pelo menos uma vez por semana 

    1 2 3 4 5 

 

Como você definiria a reação dos suecos em relação ao português e aos brasileiros?  

Negativa    Positiva 

    1 2 3 4 5 

 

É importante para você manter a sua língua materna e contato com brasileiros na 

Suécia? 

Não      Muito importante 

    1 2 3 4 5 

 
Você acredita que seu/s filho/s venha/m a ter possibilidade de usar o português pro-

fissionalmente ou para estudos no futuro? 

Não    Sim, muita 

    1 2 3 4 5 

 

É importante para você poder usar sua língua materna com a/s criança/s? 

Não muito    Muito importante 

    1 2 3 4 5 
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Quanto tempo você tem para exercitar o português com seu/s filhos/s usando, por 

exemplo: jogos, leitura, canções, explicações em geral? 

Pouco tempo            Pelo menos duas horas por dia 

    1 2 3 4 5 

 

 

Qual a atitude da sua família e da família do pai da/s criança/s perante o fato de 

criarem filho/s bilíngues? 

Negativa    Positiva 

    1 2 3 4 5 

 

Qual o grau de aceitação do pai da/s criança/s em relação à educação bilíngue dos 

filhos? 

Negativa    Positiva 

    1 2 3 4 5 

 

Seu/s filho/s têm orgulho da sua metade brasileira? 

Não    Sim 

    1 2 3 4 5 

 

2) Questões para pensar até o nosso encontro.  

 

Seu/s filho/s se identificam como brasileiros, suecos ou sueco-brasileiros? 

 

Seu/s filho/s conseguem manter uma conversa falando apenas português? 

 

Seu/s filho/s falam português com você apesar de se encontrar/em em contexto sue-

co? 

 

Você costuma usar o sueco em algum tipo de comunicação/situação específica com 

seu/s filho/s? (por exemplo: quando a criança fala sueco com você, para chamar a 

atenção da criança, algum assunto como escola, parentes, verão, etc). 

 

Você considera o bilinguismo de seu/s filho/s como ativo? Com ativo quero dizer 

que a criança tenha fluência em português. Independente de a sua resposta ser sim ou 

não, por favor, motive com alguns exemplos. O que me interessa nesta questão é 

saber se você acredita ter alcançado o seu objetivo com a educação bilíngue de seu/s 

filho/s. 

 

O BVC
224

 lhe deu algum tipo de conselho referente ao fato de você ter optado por 

uma educação bilíngue de seu/s filho/s? Como você interpretou a opinião da/o en-

fermeira/o ou médico/a com quem conversou sobre o assunto?  

 

 

 

 

                                                      
224 Barnavårdcentralen (Posto de Saúde Infantil).  
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9.1.2 Apêndice 2 – Ocorrências de verbos na 1ps 

Tabela 23: Visão geral das ocorrências de verbos na 1ps culta, 1ps desviante e 
empregos da 3ps no lugar da 1ps 

Entrevista  1ps culto 1ps desviante 3ps A forma correta para o 
contexto 

Anna     

A2-B1-D1-K1 - - Eu fez Eu fiz 

 Eu fiz (4x) - -  

 Não sei - -  

A3-O2 Eu chamo - -  

 Eu sou - -  

 Eu tô vendo - -  

 - - Eu tá vendo Eu tô vendo 

 - - Eu vê Eu vejo 

 Não sei - -  

 - - Eu vai Eu vou 

 Num sei - -  

 Não lembro - -  

 - - Eu pode Eu posso 

 Num me lembro - -  

A4-B3-D3-

K2-M5 

- - Eu convidou a 

minha tia 

Eu convidei a minha tia 

 Não sei -   

A5-O3 - - Eu chama (2x) Eu chamo 

 - - Vai fazê oito Vou fazê oito 

 - - Eu conhece Eu conheço 

 Não sei - -  

 Eu estou vendo - -  

 Eu não sei (2x) - -  

A6 Eu não lembro - -  

 Eu não tava - -  

 Eu não conse-

gui 

- -  

 Não sei - -  

 Eu gosto - -  

 Falei  - -  

 Eu vi - -  

 Eu não sei - -  

 Não num fiz - -  

 Colei  - -  

Bia     

A2-B1-D1-K1 Eu fiz (5x) - -  
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 Eu não fiz - -  

 fiz - -  

 Eu enrolei - -  

 Eu cortei - -  

 Eu peguei (3x) - -  

 - - Eu gosta Eu gosto 

 Eu também fiz - -  

B2 Eu gosto (2x) - -  

 Num penso - -  

 Eu penso - -  

 - Eu fazo (pro-

núncia) 

- Eu faço 

 Não acho - -  

 Eu não acho - -  

 Eu acho - -  

 Eu falo (3x) - -  

 Eu sei lê - -  

 Eu sei (7x) - -  

 Eu não sei falá - -  

 Só sei falá - -  

 Esqueci o nome 

(3x) 

- -  

 Num sei - -  

 Eu num consigo - -  

 Eu gosto - -  

 Vô pensá - -  

 Vô mostrá - -  

 Acho que é 

sono 

- -  

 Eu posso - -  

 Eu tinha (2x) - -  

 Eu tenho (2x) - -  

 Tenho (2x) - -  

 Eu ganhei - -  

 Eu esqueci - -  

 Eu era - -  

 Tava  - -  

 Eu achei - -  

 Num lembro - -  

A4-B3-D3-

K2-M5 

Eu fiz - -  

Deco     

A2-B1-D1-K1 Eu vou procurar - -  
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 Eu vou colocar 

(2x) 

- -  

 Vou pegar - -  

 Eu vou pegar - -  

 - - Eu vai esconder 

(2x) 

Eu vou esconder 

D2-T2 - - Eu fez (2x) Eu fiz 

 - - Eu foi (2x) Eu fui 

 Eu vô fazê -   

 - - Eu já fez Eu já fiz 

 - - Eu também pintô Eu também pintei 

 - - Veio de carro Vim de carro 

 Eu quero ouvi 

(2x) 

- -  

A4-B3-D3-

K2-M5 

Eu fiz - -  

Kin     

A2-B1-D1-K1 Num sei - -  

 - - Eu pegou Eu peguei 

 Não sei - -  

A4-B3-D3-

K2-M5 

- - -  

Maria     

M2 - - Eu é Eu sou 

 Maria eu chamo - -  

M4 Eu chamo 

Maria 

- -  

 Eu tomei  - -  

 Vô vê (2x) - -  

 Eu acho - -  

 Eu errei (2x) - -  

 Eu encontrei    

 Eu fazia - -  

 Eu nem sei - -  

 Arrumei  - -  

 Fiquei - -  

 - - Eu esquece Eu esqueço 

 Eu sei - -  

 Não me lembro 

(3x) 

- -  

 Eu tenho (2x) - -  

 Vô te mostrá 

(3x) 

- -  

 Eu trouxe (2x) - -  

 - - Eu também é Eu também sou 



 197 

 Eu ganhei - -  

 Eu comprei - -  

 Acho - -  

 - Eu vú perguntá - Eu vou perguntá 

 Levei  - -  

 Eu brinquei  - -  

 Eu quero vê - -  

 Eu só ganhei - -  

 Eu botei - -  

 Ganhei - -  

 - Eu íu - Eu fui 

 - - Eu tem  Eu tenho 

 Quero fazê - -  

 Eu não tenho - -  

 Eu queria fazê - -  

 Também ia 

querê 

- -  

 Não sei - -  

 - - Eu está Eu estou 

 - - Eu já foi Eu já fui 

 Eu vô botá - -  

 Não num 

consigo 

- -  

 Eu vi (2x) - -  

 Já vi ele - -  

 Eu fui - -  

 - Eu nem í - Eu nem fui 

 Eu não vi  - -  

 Eu sei - -  

 Não quero falá - -  

 Eu nem botei - -  

 Vô fazê - -  

 Não quero ficá - -  

 Eu quero fazê - -  

A4-B3-D3-

K2-M5 

- Eu fazi - Eu fiz 

 Eu tenho - -  

 Eu posso ver - -  

 Eu acho - -  

 Não sei (2x) - -  

 Agora me 

lembrei 

- -  

M6 Eu chamo 

Maria 

- -  
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 Eu estô brin-

cando 

- -  

 Não sei (7x) - -  

 - Eu fazi - Eu fiz 

 Não estou 

encontrando 

- -  

 Eu acho - -  

 Eu queria - -  

 Tomei banho - -  

 Eu gosto de 

mergulhá 

- -  

 Eu quero - -  

 Eu posso (2x) - -  

 Eu nunca botei 

bóia 

- -  

 Vô vê - -  

 Usei ontem - -  

 Eu vomitei - -  

 Eu falei - -  

 - Fazê - Fiz  

Oscar     

A3-O2 - - Eu está (etá) Eu estou 

 - - Eu num sabe Eu não sei 

 Eu vi galus - -  

A5-O3 - - Eu tem (2x) Eu tenho 

 Num sei - -  

 Não sei  - -  

 - - Eu sabe Eu sei 

Titti     

D2-T2 - - -  
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9.1.3 Apêndice 3 – Português e sueco 

Tabela 24: Quantidade de palavras em português e em sueco 

Nome e entrevista Palavras em português (%) Palavras em sueco (%) 

Anna     

A2-B1-D1-K1 79     (100%) - - 

A3-O2 373  (97,4%) 10  (2,6%) 

A4-B3-D3-K2-M5 89       (100%) - - 

A5-O3 742     (99,5%) 4  (0,5%) 

A6 594     (94,1%) 37  (5,9%) 

Bia     

A2-B1-D1-K1 260    (99,6%) 1 (0,4%) 

B2 1082  (100%) - - 

A4-B3-D3-K2-M5 88 (100%) - - 

Deco     

A2-B1-D1-K1 252 (97,3%) 7 (2,7%) 

D2-T2 229 (71,1%) 93 (28,9%) 

A4-B3-D3-K2-M5 14 (100%) - - 

Kin     

A2-B1-D1-K1 44 (83%) 9 (17%) 

A4-B3-D3-K2-M5 7 (50%) 7 (50%) 

Maria     

M2 289 (56,3%) 224 (43,7%) 

M4 1156 (98,5%) 17 (1,5%) 

A4-B3-D3-K2-M5 100 (100%) - - 

M6 501 (71,5%) 200 (28,5%) 

Oscar     

A3-O2 202  (79,8%) 51 (20,2%) 

A5-O3 156  (96,3%) 6 (3,7%) 

Titti     

A2-B1-D1-K1 2 (5,6%) 34 (94,4%) 

D2-T2 21 (29,6%) 50 (70,4%) 
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9.1.4 Apêndice 4 – Emprego das RCs verbais 

Tabela 25. Interrogativas polares e todas as RCs verbais. Nas entrevistas que não 
apresentam ocorrências de RC verbal, colocamos exemplos do emprego de É. 

Entrevista Interrogativa RC verbal É/tá 

Anna    

A3-O2 - Tá no primeiro?  - É. 

A5-O3 - Deu pra falá português? - Deu.  
 - Tinha macaco? Tinha tucano? - Tinha.  
 - Tem muita criança? - Tem.  
A6 - Você falou com mais alguém lá no Brasil? - Falei.  
 - E seu avô, ligou? - Ligô.  
 - O Caetano tava bom? - Tava.  
 - Dava pra usar no mar? - Dava.  
 - Num tinha onda não? - Tinha.  
 - Tem lá também? - Tem.  
 - E tinha gambá lá? - Tinha.  
 - Você fez uma árvore também, num fez? 

Naquele que tinha o Mingau/ a namorada 
do Mingau né? 

- Tinha. 
 

 

Maria    
M2 -  - - 
M4 - Seis anos?  - É. 
 - oi/ engasgô?  - É. 
M6 - Esse daí é o parque do tucano?  - É. 

 - Cê qué bicho o que? Bicho selvagem é isso?  - É. 

 

9.1.5 Apêndice 5 – Concordância nominal 

Tabela 26. Concordância nominal: contém apenas os exemplos acompanhados de 
artigo e/ou adjetivo 

Nome e entrevista Artigo Substantivo Adjetivo 
Forma correta 

no contexto 

Anna     

A2-B1-D1-K1 uns  banquinhos   

 a  comida   

 a mesa   

 o forno   

 uma  luzinha   

 essa  torneira   

 o sofá   

 o gato              2x   

 as galinhas        2x   

 as  bebidas   

 as  orelhas   

 a  onça   

 o bico   

 uma perolinha   

 (d)o Sítio    



 201 

A3-O2  ano      um primeiro ano 

 um cachorro   

 a priminha   

 um ano   

 uma  fotografia   

 uma menina          2x   

 um  menino   

 dois patos   

 dói/ árvores  duas árvores 

 (n)a árvore   

 uma  ponte   

 um (pouco de) casa   

 o telhado vermelho  

 um, dois patos   

 uma castelo (de areia)  um castelo... 

 duas meninas   

 dois  meninos   

 um barco            2x   

 uma praia   

 uma bola   

 uma estrela (d)o mar    

 uma  pazinha   

 uma árvore   

 uma casa              3x   

 (n)uma cadeira   

 (n)a escada   

  flores vermelhos vermelhas 

 as folhas   

 a menina curiosa  

 um trenó   

 os passarinhos    2x   

 um boneco de neve   

 uma cenoura   

 uma vassoura   

 a saia rosa  

 as meias lilás  

  luz forte e fraca  

 os amigos   

  roupas curtas  

 a gatinha deitadinha  

A5-O3 (n)o o  zoológico  (n)o zoológico 

 (n)a praia   

 um leão   

 o médico   

 o  (meu) cachorro   

 uma toalha   

 (n)uma ponte   

 (pr)os passarinhos   

 (n)a água   

 um pato   

 uma casa   

 o chaminé   

 uma árvore          2x   

 muitas árvores   

 um pouquinho (de) azul  

 os patos   

 os filhinhos   
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 o menino          3x   

 (n)a  areia   

 a menina          3x   

 a bola   

 os outros   

 um castelo de areia   

 um barco   

 uma bandeira   

 um maiô   

 uma calcinha   

 um chapéu   

 o mar   

 as conchinhas   

 uma pazinha   

 uma estrela do mar   

 o vovô   

 a vovó   

 (n)a escada   

 (n)uma cesta   

 um rastelo   

 uma cadeira   

 (n)as folhas   

 um esquilo   

 o esquilo   

 (n)uma árvore   

 as folhas   

 (n)o ar   

 (d)a árvore   

 (n)a neve   

 os passarinhos   

 (n)a casinha   

 os amigos       2x   

 uma  calça vermelha  

 uma blusa azul  

 uma saia rosa  

 uma blusa amarela  

 um short           2x   

 um vestido   

 uma blusa   

 uma sandália       2x   

 (n)a Campestre  no Campestre 

 um parque   

 uma cachoeira   

 umas  piscinas   

 um pouquinho   

 o Stingo   

 

o 

 

bichinho  

(de pelúcia) 

preferido 

  

  

piscina 

 

gelada e pequeni-

ninha  

 (n)o sol   

 a  grande       2x    

 uma  geladeira   

 um armário   

 muitos armários pequenininhos  

 um copo   

 um pano   
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 uma panela   

 um forno   

 uma parede   

 um sofá   

 uma almofada   

 um rádio   

 um vaso   

 as casinha   

 um gato   

 (d)o sítio   

 duas galinhas   

 a onça pintada  

 a cozinha   

 as compras   

 uma plantação   

 a narizinho   

 a namorada   

 (d)o mingau       2x   

 os (dois) filhinhos   

 (d)a namorada   2x   

 as casinha  as casinhas 

 a comida   

A6 (n)a última aula (última)  

 (n)o Hagaparken  2x   

 a classe   

 a escola   

 as voltas   

 uma perna   

 a volta   

 as pessoas   

 a namorada   

 os (mais)  velhos  

 a volta   

 a  música   

 (n)o rádio   

 uma bóia grande  

   grande e preta  

  ondas grandes  

 (n)o shopping 2x   

 um pula-pula   

 um tigre   

 (n)o Campestre 2x   

 um parque   

 um clube   

  aranha grande  

 uma tartaruga   

 (n)o rabo   

 uns  pequenininhos  

 (n)a Suécia   

 a (minha) avó   

 um beija-flôr   

 (n)a barriga   

 (n)as costas   

 o zoológico   

 uma onça preta  

 uma pantera   

 (n)uma perna   
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 a namorada   

 os filhotinhos   

 a espantalho   

 (n)a  Plantação   

 (d)o Chico Bento   

 a cozinha   

 (d)o  sítio 2x   

 (d)o Pica-pau Amarelo  

 o gato   

 a onça pintada  

Bia     

A2-B1-D1-K1 uma cachorro  um cachorro 

 (n)o sofá 3x   

 a Tia Anastácia 2x   

 (n)a cozinha   

 a Narizinho   

 o forno   

 a Emília 4x   

 (n)a árvore   

 o cabelo   

 o cachorro   

 a perna   

 um filme   

 (d)o filme   

 uma parte   

 uma onça   

 (d)as histórias   

 (d)a história   

 a Anna 2x    

B2 a (minhas) amiguinhas 2x  as(…) amiguinhas 

 (n)a casa   

 a mamãe 2x   

 a (minha)  mãe 2x   

 as (minhas) amiguinhas   

 (pr)o Brasil   

 (n)uma semana   

 uma semana   

 o alfabeto   

 o nome 5x   

 a Bela Adormecida   

 uma festa   

 (n)o reino   

 as fadas   

 uma fada 2x   

 (três) fada   

 (n)um sonho profundo  

 (n)o castelo 2x   

 uma velhinha   

 (n)um quarto   

 o dedo   

 (n)o sôno profundo  

 um monte 3x   

 as rosas 2x   

 o príncipe 2x   

 um  dia   

 a princesa adormecida  

 (n)o castelo   
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 a história 2x   

 o livro   

 (n)o começo   

 o rei 3x   

 a mãe   

 a rainha   

 a bruxa 2x   

 o dedo 3x   

 o castelo 2x   

 o pássaro   

 (d)a fada   

 o cavalo   

 (d)o príncipe   

 

o 

 

Chapeuzinho-

Vermelho   

 um desse   

 o livro caro  

 (n)o Brasil   

 um disco   

 a historinha 2x   

 um livrinhos  um livrinho 

 a Cinderela   

 (d)a Cinderela   

 a página   

 uma mesa   

 um computador   

 uma mochila   

 da Emília   

 um relógio   

 uma caixa   

 uma gaveta   

 (n)o computador   

 a (minha) cama   

 uma cadeira   

 (n)a janela   

 um ano   

 (n)o carrinho   

 um balde   

 uma flôr   

 uma lampa 2x  lâmpada 

 as canetas   

 (n)um  baldinho   

 um armário   

 um balão   

 um Pingo   

 um pinguim   

 um elefante   

 um cachorro   

 um  ratinho   

 um urso   

 um porquinho   

 a Mônica   

 a cobra   

 um carrinho   

 uma coberta   

 uma colcha   

 um ’partamento  apartamento 
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 (n)a sala   

 a cozinha   

 o quarto   

 o escritório   

 um banheiro   

A4-B3-D3-K2-M5 a (minha) árvore   

 (d)o Sítio   

 a Emília   

 o cachorro   

 a Mônica   

 o guarda-roupa   

 (d)a Mônica 2x   

 o vestidinho   

 o  banheiro   

 o chuveiro   

 a janela   

 o  jardim   

 o Mingau   

 o sofá 2x   

 a mamãe   

 a professora   

Maria     

M2 as roupas   

 o sapato   

 o Cebolinha    

 a Mônica   

 o Cebola grande (Cebola)  

  mamãe pata   

 três casas   

 seis anos   

 um e meia (ano)   

 (d)o mar   

 um castelo   

 um barco   

 uma casa   

 o pá  a pá 

M4 Seis Anos   

 (d)o Brasil 2x   

 (d)a vovó   

 (d)o  Leblon 3x   

 a casa  boa  

 (d)a praia   

 (d)o Dois Irmãos   

 (n)o Cabo Frio 3x  em Cabo Frio 

 a casa 2x   

 uma Maria   

 três Marias   

 (n)a praia   

 duas vezes   

 a (minha) prima   

 (n)o Leblon   

 uma (outra) mamãe   

 o (mesmo) papai   

 (d)a O, M e   

 (d)a L   

 (d)a (minha) mãe 2x   

  irmão (mais) novo  
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 uns amigos   

 (n)o quintal   

 (d)o  quintal   

 a Suécia   

  irmã (mais) velha  

 os patos   

 uma ponte   

 uma menina   

 (n)o jardim   

 (n)o aniversário   

 uma  amiguinha   

 (pr)o Brasil   

 (minha) Suzi   

 (d)a boneca   

 (d)o Papai Noel   

 (d)o Papai Noel brasileiro  

 os (quatro) pintinhos   

 (n)o rio   

 o céu   

 uma bola (bem) branca  

 a (mesma) bola   

  cabelo amarelo  

  cabelo marrom  

 (n)a praia   

 uma bandeira   

 uma piscininha   

 uma barraca   

 uma concha   

 uma estrelinha   

 (d)o mar   

 uma pá   

 (n)o balde   

 dois pássaros   

  (dia) quente e bonito  

 quatro amigos   

 (n)a árvore   

 uma casa   

 (n)a cadeira   

 um muro   

 a grama   

 um avintal  avental 

  vestidinho vermelho e azul  

  vestido Azul  

  camisa branca e amarelo amarela 

 um telhado   

 as (mesmas) crianças   

 uma casa   

 (n)o trenó   

 (n)o Brasil 3x   

 uma vassoura   

 uma canoura   

 a cenoura   

 um chapéu 3x   

 uma televisão   

 um video   

 a mamãe 2x   

 o (primeiro) filme longo 3x  
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 (d)a Eliza   

 (n)a Suécia 2x   

 o filme   

 (n)o biugráfico  no cinema 

 (n)o cinema   

 (n)a cinema  no cinema 

 um sofá   

 uma bolsa 2x   

 (d)a mamãe   

 um travesseiro   

 um colchão   

 um elevador   

 a gardino  a cortina 

 (n)a janela   

 o (meu) macaco   

 o nome   

 uma janela   

 um colar   

 um rubi   

 um coração   

 uma bola   

 uma lâmpada   

 (d)a lâmpada   

 uma  estante   

 (n)a (outra) foto   

 (n)a Ilha Grande   

M6 um lugar   

 o tucano   

 o elefante   

 a girafa   

 o guaraná 2x   

 um  papagaio   

 um bicho 2x   

 um tucano 2x   

 o parque   

 (d)o  tucano   

 uns dias   

 as veterinárias   

 o Jardim zoológico   

 (d)os bichos   

 um Passarinho   

 o pinguim   

 o Polo Norte   

 uma roda   

 a zebra   

 a Cor   

 (d)as flores (é) 

lilás e branca e 

amarelo 

lilás e branca e 

amarela 

 um  (pouquinho) bonito  

 o cachorro   

  bichinho selvagem  

 o papai 3x   

 (n)o braço   

 (n)a (meus) pés   

 (n)o pé   

 (n)a escola   

 o (grupo) azul  
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 o (grupo) vermelho  

 (d)os professores   

 a barriguinha   

 uma maçãzinha cortadinha  

9.1.6 Apêndice 6 - Artigos, substantivos e adjetivos 

Tabela 27. Quantidade (em negrito) e porcentagem (na linha de baixo) de uso de 
artigos (At), substantivos (S) e adjetivos (Aj) 

2L1        

Entrevista Anna Bia Deco Kin Maria Oscar Titti 

 At S Aj At S Aj At S Aj At S Aj At S Aj At S Aj At S Aj 

A2-B1-D1-

K1 

7 
87 

8 
- 

0  
- 

31 

88 

35 

- 

1 
3 

24 

65 

37 

- 

0 

- 
0 

- 
2 

- 

0 

-          

A4-B3-D3-

K2-M5 

20 

83 

24 

- 
0 

- 

18 

90 

20 

- 

0 

- 

4 

80 

5 

- 

0 

- 

1 

25 

4 

- 

0 

-          

A3-O2 

 

41 

53 

77 

- 

17 

22             

1 

8,5 

12 

- 

9 

75    

A5-O3 

88 

57 

155 

- 

25 

16             

6 

16 

38 

- 

12 

31    

A6 

70 

69 

101 

- 

24 

24                   

B2    

88 

79 

111 

- 

7 

6                

D2-T2       

18 

47 

38 

- 

0 

-          

3 

37 

8 

- 

3 

37 

M2             

22 

28 

78 

- 

9 

11       

M4             

140 

58,5 

239 

- 

42 

17       

M6             

39 

64 

61 

- 

11 

18       

 
L1        

Informante Artigo Substantivo Adjetivo Duração 

Joca 127 64% 198 32 16% 23,04 
Iana 176 77% 229 22 9,5% 23,48,50 
Rosa 129 59,5 217 17 8% 36,57 
Zé 149 62% 241 29 12% 36,57 
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