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RESUMO 
 
 
 
 
VIEIRA, Marcia Cristina Pontes. A emergência do padrão flexional de 3ª pessoa do plural 

na aquisição de PB como L1. Dissertação de Mestrado apresentada ao curso de Pós-

Graduação da Faculdade de letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006. 

 

 

 

  O objetivo da pesquisa de mestrado é investigar a emergência dos padrões 

flexionais de 1ª e 3ª pessoa do plural, que constitui uma variável sociolingüística no 

português brasileiro, na aquisição do PB. O trabalho baseia-se nos seguintes pressupostos: 

a) a variação lingüística é inerente ao sistema, conforme postulado no modelo variacionista 

laboviano (cf. WEINREICH, LABOV, HERZOG, 1968); b) a aquisição da variação faz 

parte do processo aquisitivo (cf. CHAMBERS, 1995, ROBERTS, 2002); c) formas 

regulares e irregulares estão representadas no léxico, organizadas de forma 

multidimensional em função das similaridades fonéticas e semânticas (cf. 

PIERREHUMBERT, 1994; BYBEE, 2001). Os dados foram coletados da amostra 

AQUIVAR/UFRJ, constituída por crianças de 1;11 a 5;0 nascidas no Rio de Janeiro. Os 

resultados preliminares indicam uma alta produtividade da forma a gente; a forma –mos 

aparece de forma cristalizada, não sendo produtiva aos cinco anos de idade; e a aquisição 

da realização variável da marca de 3ª pessoa do plural é gradual e parece refletir a variação 

socialmente estruturada do input. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

VIEIRA, Marcia Cristina Pontes. A emergência do padrão flexional de 3ª pessoa do plural 

na aquisição de PB como L1. Dissertação de Mestrado apresentada ao curso de Pós-

Graduação da Faculdade de letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006. 

 
 
 
 
 The main goal of this dissertation was to investigate the emergence of the 3rd plural 

person inflection in the process of acquisition of Brazilian Portuguese. This inflectional 

pattern constitutes a sociolinguistic variable. The research is based on the following 

theoretical framework: a) sociolinguistic variation is part of the linguistic system; b) thus, it 

must be part of the acquisition process; c) regular and irregular inflections are represented 

in the lexicon, which is organized in a multidimensional shape according to phonetic and 

semantic similarities among words. The data were colleted form the AQUIVAR/PEUL 

sample, which is formed by children from 1;11 to 5;0 years old. The results indicated that 

the acquisition of variable inflection is gradual. Inflected forms observed among the 

younger children (until 3;0) are due to its immediate presence in adult speech. The 

acquisition of conditioning contexts is also gradual. Only children with 4;0 and 5;0 showed 

a behavior close to that observed in the speech community. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
 

O objetivo da pesquisa de mestrado foi investigar a emergência do padrão flexional  

de 3ª pessoa do plural na aquisição do português brasileiro, doravante PB, que constitui 

uma variável sociolingüística na comunidade de fala da cidade do Rio de Janeiro. 

As pesquisas sociolingüísticas de orientação laboviana (Labov, 1972, 1994) 

desenvolveram-se há mais de 40 anos e se concentram, principalmente, na investigação das 

comunidades de fala a fim de explicar a variação e a mudança lingüística. Essa linha de 

pesquisa tem confirmado que a variação é inerente ao sistema, isto é, a variação é parte do 

sistema lingüístico, e, portanto, deve ser adquirida assim como as estruturas e princípios 

categóricos (Chambers, 1995).  

 A aquisição da linguagem, no entanto, ainda é um assunto pouco estudado dentro do 

modelo da teoria da variação devido à dificuldade de se coletar grande quantidade de dados 

e de ser difícil de distinguir o que é variação motivada sociolinguisticamente da que é de 

natureza “desenvolvimental”. Além disso, os estudos variacionistas são também 

fundamentados no pensamento de que só os adultos controlam um dialeto e suas variações, 

sendo as crianças vistas apenas como “aquisidoras” do vernáculo e, não como 

contribuídoras para manutenção e mudança de uma determinada variável lingüística 

(Roberts, 2002: 333). Além disso, tem sido comum aceitar que embora os traços dialetais 

sejam aprendidos na infância, é durante a adolescência que a variação social é demonstrada 

(Labov, 1964).  



Roberts (1999), Eckert (2000), no entanto, afirmaram que os alicerces dos padrões 

da fala dos adolescentes e dos adultos são postos na infância, durante o processo de 

aquisição da língua, e como Andersen (1990, apud Roberts, 1997: 354) notou “as crianças 

devem aprender o dialeto ou grupo de dialetos que vão marcar certos aspectos de suas 

identidades sociais, incluindo suas regiões de origens, tão bem quanto sua classe social, 

grupo étnico, idade e gênero”1.  

Esta dissertação está dividida em 6 capítulo, incluída a introdução. No capítulo 2, 

são apresentados alguns aspectos da flexão verbal no PB, tais como o: processo de 

mudança pelo qual passa o paradigma flexional do PB (Duarte, 1993,95); a concordância 

variável da 3ª e 1ª pessoa do plural na comunidade de fala adulta (Naro e Scherre (1998; 

1996; 1999; 2000a); Scherre e Naro (1993; 1997; 1998a; 1998b); Omena (1986)), além da 

análise de um texto que retrata também o processo aquisitivo da concordância verbal no PB 

(Rubino e Pine, 1998). 

No capítulo 3, são apresentados os pressupostos teóricos que nortearam a pesquisa a 

saber: o modelo variacionista (cf. WEINREICH, LABOV, HERZOG, 1968); a variação 

como inerente ao processo aquisitivo (cf. CHAMBERS, 1995, ROBERTS, 2002); e os 

Modelos baseados no Uso (cf. PIERREHUMBERT, 1994; BYBEE, 2001), os quais 

representam uma nova abordagem sobre a representação e organização mental da estrutura 

lingüística, incluindo a variação sociolingüística. 

O capítulo 4 expõe as hipóteses de trabalho que orientam esta pesquisa, além da 

metodologia aplicada na coleta e tratamento dos dados. Como a constituição do corpus 

                                                 
1 “children must learn the dialect or set of dialects that will mark certain aspects of their social identity, 
inclunding their region of origin, as well as their social class, ethnic group age, and gender”. 



passou por duas fases, descreve-se, então, cada uma dessas. Em seguida, apontam-se os 

fatores estruturais e não-estruturais que foram investigados. 

No capítulo 5, apresenta-se a análise dos dados que está divida em dois grupos: o 

primeiro, constituído pela análise da aquisição da marca de número/pessoa de todas as 

pessoas gramaticais, exceto a 3ª do plural; o segundo, análise separadamente da 3ª pessoa 

do plural, cujos dados foram submetidos ao programa de análise estatística Varbrul, versão 

MS-DOS, analisando-se os grupos de fatores selecionados apresentados na metodologia. 

O capítulo 6, a conclusão, faz uma síntese final do trabalho. Neste capítulo, 

encontram-se as reflexões acerca do tema estudado a fim de consolidar as respostas para as 

hipóteses levantadas na dissertação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 
Flexão verbal no Português Brasileiro 

 
 

“A linguagem não somente reflete normas 
 sociais, como também as reforça” 

 (Tarallo, 1993b: 74) 
 

 

2.1 Introdução 

 

Ao longo deste capítulo, analisaremos o paradigma flexional do Português do Brasil 

dentro da comunidade de fala adulta, além da sua variabilidade, com o objetivo de 

investigar como tal paradigma se constitui na aquisição. Para isso, contrastaremos a 

gramática tradicional, a qual prevê uma gramática livre de variação, inquestionável, 

estática, com uma abordagem sociolingüística, que ressalta a existência de uma variação 

inerente ao sistema e passível de mudança, uma gramática, portanto, mais dinâmica. A 

partir desse contraste, se verificará como esse processo variável emerge na aquisição do PB 

como primeira língua (L1). 

 

 2.2 Paradigma Flexional Brasileiro 

 

O tratamento dado pela Gramática Tradicional ao paradigma flexional do PB não 

difere muito entre os gramáticos (Bechara, 1999; Cunha, 1972; Mateus et al, 1989).  Em 

sua maioria, estabelecem um paradigma de seis pessoas com flexão exclusiva, de acordo 

com a tabela a seguir: 



 

Número Pessoa Pronome Flexão 

1ª pessoa Eu cant – o 

2ª pessoa Tu canta – s 

 

Singular 

3ª pessoa Ele, Ela canta – 0 

1ª pessoa Nós canta – mos 

2ª pessoa Vós canta – is 

 

Plural 

3ª pessoa Eles, Elas canta – m 

Tabela 1: O paradigma flexional segunda as Gramáticas Tradicionais. 

 

Na tabela, observa-se a exclusividade dos pronomes tu e vós como referência, 

respectivamente à 2ª pessoa do singular e do plural e flexões correspondentes. Também 

com relação à 1ª pessoa do plural somente está prevista a ocorrência do pronome nós. 

Os estudos lingüísticos, em especial, os da linha variacionista, mostram claramente 

uma lacuna entre o que a gramática tradicional preconiza sobre o paradigma flexional do 

PB e o que o uso lingüístico real parece demonstrar. Essa dicotomia constitui-se na medida 

em que a gramática normativa ainda impõe a existência das seis flexões verbais. Através 

dos estudos lingüísticos, entretanto, houve uma grande consciência das diferenças 

estruturais do PB em relação à gramática portuguesa como, apontado por Tarallo (1993b), 

Duarte (1995). 

Em um estudo diacrônico, com base em textos escritos para teatro1, Duarte (1993, 

apud Duarte 1995: 19), com o objetivo de correlacionar o sistema flexional do PB e o 

                                                 
1 O tipo de texto escrito das peças de teatro, embora não a reproduza fielmente, aproxima-se bastante da fala. 
Para maiores detalhes ver Duarte (1995). 
 



sujeito nulo, observou que o PB, da área urbana, evoluiu de um sistema com seis formas 

verbais distintas para três: 

 

Pessoa Pronome Número Paradigma 
1 
(1845 – 1918) 

Paradigma 
2 
(1937 – 1975) 

Paradigma 
3 
(1992) 

1ª Eu Singular cant – o Cant – o cant – o 
2ª direta Tu Singular canta – s --------- -------- 
2ª indireta Você Singular canta – 0 canta – 0 Canta – 0 
3ª Ele Singular canta – 0 canta – 0 Canta – 0 
1ª Nós 

A gente 
Plural 
Plural 

canta – mos 
-------- 

canta – mos 
canta – 0  

------- 
Canta – 0  

2ª direta Vós Plural canta – is -------- ------- 
2ª indireta Vocês Plural canta – m canta – m Canta – m 
3ª Eles Plural canta – m canta – m Canta – m 

Tabela 2: Evolução nos paradigmas flexionais do português da área urbana 

 

 A autora constatou, nos textos referentes aos anos de 1845 a 1918, que estavam em 

vigor as seis flexões verbais distintas (Paradigma 1). A partir dos textos de 1937 

(Paradigma 2), observa-se o declínio do uso do pronome da 2ª pessoa direta (Tu/ Vós) em 

virtude de sua substituição pelos pronomes você(s) e senhor(es), os quais regem a flexão de 

3ª pessoa do singular, acarretando algumas mudanças no quadro pronominal, uma vez que 

este passa a apresentar apenas quatro flexões verbais distintas. Os dados coletados em 

textos de 1992 (Paradigma 3) parecem indicar que entrava em vigor um terceiro paradigma, 

o qual apresenta somente três formas verbais distintas, em virtude do uso crescente da 

forma a gente em substituição do pronome nós, acarretando na queda da flexão –mos. 

 É imprescindível dizer que a existência de tais paradigmas não ocorreu de forma 

estanque, mas de uma forma gradual, tanto que o terceiro paradigma ainda coexiste com o 

segundo, já que, de acordo com Omena (1986), o uso de a gente em detrimento do pronome 



nós é influenciado pela idade do falante: os jovens utilizam-no mais que os adultos, e estes 

mais que os velhos, por estes serem mais conservadores às mudanças da língua. Tal fato, 

entretanto, se verificará com mais profundidade na seção 2.2. 

Paredes Silva (2003) observou, também, que, na fala carioca, há um largo emprego 

do pronome você, juntamente com um retorno do pronome tu para dirigir-se a um 

interlocutor. Como fazem a concordância com a mesma forma de 3ªp. do singular, são 

consideradas formas homônimas, uma vez que ora pode-se dizer “Tu vai à praia”, ora 

“Você vai à praia”.  

De acordo com a tabela 1, de seis formas verbais, apontadas pela gramática 

tradicional, na língua falada, há uma redução para quatro, três e, até mesmo, duas flexões 

distintas, dependendo do tempo verbal.  

Na tabela 3, há uma outra interpretação, portanto, do paradigma flexional, visto que, 

dependendo da região, o pronome Tu, por exemplo, pode aparecer com ou sem a marca de 

concordância, como em alguns dialetos do Sul, do Norte e do Nordeste do Brasil que ainda 

conservam a flexão de 2ª do singular; o mesmo ocorre para a 1ª do plural, já contemplada 

no trabalho de Duarte, como também da 3ª do plural, que pode ou não aparecer com a 

marca explícita de plural. 

Pessoa Pronome Número 
Flexões 

1ª Eu Singular cant – o 
2ª direta Tu Singular canta – s 

canta – 0  
2ª indireta Você Singular canta – 0 
3ª Ele Singular canta – 0 
1ª Nós 

A gente 
Plural 
Plural 

canta – mos/ canta - 0 
canta – 0/ canta - mos 

2ª direta Vós Plural ------------ 
2ª indireta Vocês Plural canta – m 

 canta – 0  



3ª Eles Plural canta – m 
 canta – 0  

Tabela 3: Paradigma flexional do PB atual (2006) 

 Percebe-se, então, que o paradigma flexional apresentado pelas gramáticas 

tradicionais está bem distante do uso real dos falantes, já que inclui, por exemplo, o uso de 

vós, uma forma em desuso na fala, e não menciona o acentuado uso do pronome você(s) e 

da forma a gente.  

 

2.3 A concordância verbal variável  

 

 Segundo as gramáticas normativas, a concordância é o mecanismo pelo qual as 

palavras alteram suas terminações para se adequarem harmonicamente uma às outras dentro 

da frase. Esse tipo de gramática aborda esse fenômeno de uma maneira uniforme e 

obrigatória, no qual o verbo e o sujeito têm de concordar em número e pessoa. As 

gramáticas prescritivas, então, vão distinguir as orações certas – aquelas nas quais o verbo 

deverá exibir o mesmo número e pessoa do seu referente, das erradas – na qual tal 

acomodação flexional não é efetuada. Também se observa nas gramáticas a adoção de 

exceções para tentar explicar a ausência da marca flexional, que, a princípio, é estabelecida 

como categórica pelas próprias gramáticas tradicionais. 

Os estudos de Naro e Scherre (1996; 2000a) Scherre e Naro (1993; 1997; 1998a; 

1998b); Omena (1986), entre outros, revelam, entretanto, que o português vernacular do 

Brasil tem sido um campo fértil para a análise do fenômeno da concordância verbal, já que 

apresenta uma vasta variação na produção da fala, podendo produzir tanto formas como 

“todos os técnicos levam a equipe” quanto “todos os técnicoØ levaØ a equipe”; “nós vamos 



à praia” quanto “nós vaiØ à praia”. A partir, então, desses trabalhos, verificou-se que há 

uma variação sistemática nos processos de concordância de número, podendo a forma 

verbal exibir tanto a marca explícita de plural, bem como sua ausência.  

Este fenômeno pode, portanto, ser analisado com base nos princípios da teoria da 

variação, no sentido laboviano (Labov, 1972), no qual a língua passa a ser concebida como 

uma estrutura inerentemente variável, e a variação como passível de descrição sistemática, 

em função de restrições lingüísticas e não-lingüísticas.  

A gramática proposta por Labov é uma gramática que contém heterogeneidades, 

expressas na possibilidade de se utilizar mais de uma forma para expressar o mesmo 

significado, conforme ilustram os exemplos a seguir, retirados da Amostra Censo2:  

Eles ganham muito (variante explícita) 
  Eles ganha Ø  muito (variante zero) 
 

Vale destacar, também, que a variação na concordância no português brasileiro 

representa uma deriva latente, de longo prazo, documentada até mesmo antes da fase 

clássica do latim e das línguas européias que a precederam, conforme atestaram Naro e 

Scherre (2000a). Esses autores verificaram que a concordância entre o sujeito e o verbo na 

3º pessoa do plural já era variável nos textos pré-clássicos3, como se pode ver através dos 

exemplos abaixo: 

- a todos aqueles que se fazem (3ª pl.) afora da carreira do pecado e TORNA (3ª sg.) a               
      direita da carreira. 

           (A Demanda do Santo Graal, XXI, 160, p. 223) 
 

     -  Entom os parentes OUVE (3ª sg.) conselho e confessaron (3ª pl.) 

                                                 
2 A definição da Amostra Censo está na página 22. 
3 Estes exemplos foram retirados de Naro e Scherre (2000a: 242), onde podem ser encontrados todos os 
detalhes bibliográficos. 
 



        (Os Diálogos de São Gregório, 1.24.23 (35)) 
 

Contempla-se, a partir desse fato, que a variação na concordância verbal no PB 

contemporâneo já se encontrava presente no português desde as suas origens. O que 

mudou, portanto, foi a freqüência geral de uso das formas sem marca formal explícita, 

confirmando, assim, o principio uniformitarista4, o que equivale a dizer que a língua de 

ontem não era, em sua essência, diferente da de hoje.  

O estudo sistemático dos dados da comunidade de fala, portanto, torna-se importante na 

medida que esta constitui o input para a fala das crianças, direcionando-as a uma 

determinada estrutura em detrimento de outras. Esse estudo variável, logo, mostrará como a 

língua alvo se estrutura em relação ao fenômeno variável e como os condicionamentos da 

variação atuam na fala do adulto, com o objetivo de observá-las na aquisição.  

Naro e Scherre (1996), então, a fim de identificar os fatores que favorecem a 

concordância da 3ª p. do plural e os que desfavorecem, levantaram os dados da Amostra 

Censo, do Programa de Estudos sobre o Uso da língua (PEUL/UFRJ), organizado na 

década de 80, usando técnicas de entrevista sociolingüística. Esta amostra contém 64 

informantes, estratificados em homens e mulheres, distribuídos por quatro faixas etárias (7 

a 14 anos; 15 a 25 anos; 26 a 49 anos; e acima de 50 anos) e em 3 níveis de escolaridade 

(primeira fase do ensino fundamental; segunda fase do ensino fundamental; e curso médio), 

excluindo-se os analfabetos e os universitários. 

                                                 
4 O princípio uniformitarista proposto por Labov estabelece que é possível usar o presente para entender o 
passado, no estudo da mudança lingüística, porque as forças que operaram para produzir o fato histórico são 
as mesmas que operam no presente (cf. Labov, 1975). 



 As construções relacionadas à concordância verbo/sujeito, passíveis de variação, 

contabilizaram um total de 4.632 construções com sujeito plural, entre os quais 3.369 

apresentaram o verbo com marca explícita de plural, evidenciando um percentual de 73% 

de concordância verbal na Amostra Censo; entretanto, quando realizaram um estudo do tipo 

Painel5, o qual permite avaliar a trajetória do indivíduo através do tempo, os pesquisadores 

perceberam que todos os indivíduos recontactados aumentaram o uso da flexão verbal em 

20%, sem relação direta com características sociais, já que até falantes que não aumentaram 

o nível de escolaridade, independente do sexo e da faixa etária, aumentaram a freqüência do 

uso da concordância. 

 Os dados coletados da Amostra Censo foram codificados e submetidos aos 

programas da série VARBRUL, que apresenta valores percentuais e pesos relativos para 

cada grupo em relação aos demais, elencando-os por ordem de sua significância para a 

realização da variável em estudo e descartando aqueles que não têm efeito em tal realização 

(sobre os modelos matemáticos utilizados nos programas e sobre sua aplicação ver Naro 

(1992)). 

Os grupos de fatores lingüísticos mais importantes selecionados na análise 

variacionista foram: a posição do sujeito, a saliência fônica, paralelismo formal ao nível 

oracional e discursivo e o traço humano do sujeito.  

Em relação à posição do sujeito, os autores supracitados identificaram que, quando  

o sujeito se encontra separado do verbo por outro(s) elemento(s) lingüístico(s) que possa 

tornar menos evidente a relação entre o sujeito e o verbo, torna-se mais freqüente a 

ocorrência de formas não marcadas no verbo, conforme se verifica na tabela abaixo: 

                                                 
5 O estudo do tipo Painel é constituída por 16 falantes gravados na década de 80 e regravados em 1999 e 
2000. 



 

 

 

 

SALIÊNCIA DE 
POSIÇÃO 

AP/TOT % P.R. 

0 sílaba 1529/1857 82 .62 
1 – 4 sílabas 756/1025 74 .55 
> 5 sílabas 83/135 61 .39 
Posposto 50/194 26 .08 

Zero próximo 731/1166 63 .35 
Zero distante 220/225 86 .63 

Total 3369/4632 73  
Tabela 4: Marcas explícitas de plural nos verbos em função da variável presença, posição 

e distância do sujeito em relação ao verbo (Scherre e Naro, 1997:103). 

 

De acordo com Scherre e Naro (1997), os resultados apontam que a posição do 

sujeito à esquerda e sua proximidade em relação ao verbo favorecem a marca explícita de 

plural; já sua posição à direita e o seu distanciamento em relação ao núcleo verbal 

desfavorecem-na. Pode-se verificar, então, um continuum da distância entre o sujeito 

explícito e o verbo, no qual a variante explícita ocorrerá nas relações mais salientes, e a 

variante zero, nas menos salientes (cf. Naro, 1981).  

 Fato contrário ao que ocorre com o sujeito explícito é o que acontece com o sujeito 

nulo. Quando o referente deste se encontra próximo ao verbo, a variante explícita é 

desfavorecida; já quando se encontra distante, tal variante é favorecida, visto que neste 

caso, segundo os autores, entra em jogo a recuperabilidade da informação. 



Em relação à saliência fônica, Naro (1981) observou que a forma plural é mais 

usada em uma oposição do tipo deu/deram (nível 2b), em que as desinências –u, do 

singular, e –ram, do plural, são acentuadas e inteiramente diferentes umas das outras na sua 

composição fônica. Há, contudo, uma queda da marca de plural em uma oposição do tipo 

ganha/ganham (nível 1b), em que as desinências –a e –am não se encontram nas sílabas 

acentuadas e, na língua falada, são freqüentemente realizadas por uma simples nasalização 

da vogal final [a]. 

Devido a isso, houve a necessidade de uma análise detalhada da hierarquia da 

saliência. A partir, então, de dados de falantes semi-analfabetos, Naro (1981:73) 

estabeleceu uma hierarquia da saliência em função de dois critérios: 

a) presença ou ausência de acento desinencial; 

b) quantidade de material fônico que diferencia a forma singular da de plural. 

Têm-se, com isso, dois níveis de saliência e, dentro de cada nível, observam-se três 

categorias que refletem a diferenciação do material fônico, resultando em uma escala de 

seis níveis, como se pode ver a seguir6:  

Ø Nível 1 (oposição não acentuada):  

1a.  Não envolve mudança na qualidade da vogal na forma plural 

- existeØ também orações  
- existem muitas propagandas sobre tudo  
 

1b. Envolve mudança na qualidade da vogal na forma plural 

- eles ganhaØ  
- os médicos ganham pouco  

 

1c. Envolve acréscimo de segmentos na forma plural 
                                                 
6 Exemplos retirados da Amostra Censo. 



- Normalmente os homem fazØ isso  
- eles fazem  

 

Ø Nível 2 (oposição acentuada): 

 2a. Envolve apenas mudança na qualidade da vogal na forma plural 

- as condições hoje não dáØ pra tanto  
- Eles dão  
 

2b. Envolve acréscimo de segmento sem mudanças vocálicas na forma plural; inclui o par 
foi/ foram que perde a semivogal 

 
- os paciente deuØ bom dia  
- os feridos foram socorridos  
 

2c. Envolve acréscimos de segmentos e mudanças diversas na forma plural: mudanças 
vocálicas na desinência, mudanças na raiz, e até mudanças completas. 

 
- os mineiro ali num fezØ muita diferença  
- eles fizeram tanta propaganda  
 

Tal fato se mostrou pertinente, também, na fala de falantes escolarizados do Rio de 

Janeiro, bem como em muitas outras localidades brasileira. 

Através, então, da versão detalhada, percebe-se que o aumento da saliência na 

oposição singular/plural dos verbos analisados aumenta as chances de ocorrência da 

variante explícita de plural, pelo fato de as oposições mais salientes serem mais facilmente 

perceptíveis, conforme demonstrado na análise da Amostra Censo (1980): 

 

SALIÊNCIA 
FÔNICA 

AP/TOT % P.R. 

Nível 1    
1a. 
1b. 

202/463 
1159/1766 

44 
66 

.16 

.37 



1c. 188/267 70 .38 
Nível 2    

2a. 
2b. 
2c. 

585/718 
212/260 

1023/1158 

81 
82 
88 

.64 

.66 

.75 

Total 
3369/4632 73  

Tabela 5: Marcas explícitas de plural nos verbos em função da variável saliência fônica na 
oposição singular/plural(Scherre e Naro, 1997: 97) 

 

Através dessa tabela, percebe-se que os níveis mais altos da hierarquia de saliência 

(nível dois) favorecem mais a concordância do que os níveis mais baixos (nível um), com 

uma diferença de quarenta e quatro pontos percentuais entre os extremos dos dois níveis. 

Em relação ao traço humano do núcleo sujeito, a forma plural é mais usada quando 

o núcleo for [+ humano] como se pode ver nos exemplos retirados da Amostra Censo: “as 

mães hoje em dia num ligam pros filho”. Se, no entanto, o núcleo for [- humano], como na 

frase “essas trocas de experiência vai crescendo”, a presença de marca de plural no verbo é 

menos provável, como se ilustra a seguir: 

 

Categoria Freqüência Peso Relativo 
 

Sujeito [+ humano] 
 

 
3017/ 3981 = 76% 

 
.53 

 
Sujeito [- humano] 

 

 
264/ 505 = 52% 

 
.29 

Tabela 6: Uso da marca formal de plural no verbo em função do traço [humano] do núcleo 
do sujeito. (Scherre e Naro, 1998a:48) 

 

Segundo os autores, então, percebe-se que a propriedade do traço humano cumpre a 

função de tornar mais saliente o elemento da construção que primordialmente controla a 

concordância de número: o núcleo do sujeito. 



Quanto ao paralelismo formal, Scherre e Naro (1993) analisaram-no tanto no plano 

oracional quanto no plano discursivo. Partindo dos princípios de que formas gramaticais 

particulares tendem a ocorrer juntas, espera-se, então, que um sujeito com marcas explícitas 

de plural influencie a presença de marcas explícitas no verbo; já um sujeito com marca zero 

de plural tende mais a se correlacionar com um verbo sem a marca padrão. Logo, observe 

que no plano oracional, a variante explícita no(s) último(s) elemento(s) do sujeito favorece 

a concordância: 

 

Fatores Freqüência Peso Relativo 
Presença de –s no último 
elemento não sprep 

1755/ 2134 = 82% .56 

Presença de zero no último 
elemento não sprep 

156/ 322 = 48% .17 

Presença de –s no último 
elemento do sprep 

10/ 12 = 83% .61 

Presença de zero no último 
elemento do sprep 

26/ 48 = 54% .24 

Presença de numeral no 
último elemento 

45/ 60 = 75% .34 

Presença de neutralização no 
último elemento 

366/ 423 = 87% .58 

Total 2358/ 2999 = 79%  
Tabela 7: Paralelismo formal no nível oracional: Marcas no sujeito  

(Scherre e Naro, 1993: 07). 
 

Pelos resultados apresentados na tabela, verifica-se que se o último elemento 

flexionável do sujeito apresenta uma marca explícita de plural, o verbo correspondente 

tenderá também a exibir a marca padrão (.56 e .61) como ocorre em “eles falam” e “meus 

filhos de quinze anos num pagavam (...)”, respectivamente. Se o último elemento do sujeito 

apresentar uma marca zero de plural, o verbo correspondente tenderá também a exibir tal 

marca (.17 e .24), independente deste ser o núcleo do sujeito, como em “as criançaØ aqui 



em casa, por exemplo, tãØ muito (...)” e “Os caras da rua ficaØ (...)”. Se o último elemento 

do sujeito for um numeral, que não tem marca formal de plural depreensível, a 

concordância fica em uma faixa intermediária. Já os sujeitos que têm a última marca 

neutralizada, como em “elas já começam desde cedo (...)”, apresentam, por sua vez, um 

comportamento estatístico (.58) semelhante aos casos que apresentam a marca explícita de 

plural (.56 e .61), tendendo a favorecer a presença da marca de plural. 

Fato semelhante ocorre no plano discursivo, no qual o sujeito precedente com 

variante explícita favorece um verbo marcado, enquanto um sujeito com variante zero 

favorece um verbo também com variante zero, como se pode constatar a seguir: 

Fatores Freqüência Peso relativo 
Verbo precedido de verbo 
com marca forma de plural 

1553/ 1840 = 84% .66 

Verbo precedido de verbo 
sem marca formal de plural 

234/ 648 = 36% .18 

Verbo isolado ou primeiro de 
uma série 

1579/ 2128 = 74% .48 

Total 3366/ 4616 = 73%  
Tabela 8: Paralelismo formal no nível discursivo: Marcas no verbo  

(Scherre e Naro, 1993: 10). 
 

Quanto às variáveis sociais, aquelas que se mostraram mais relevantes para o 

favorecimento da concordância verbal foram a escolaridade e sexo, conforme pode ser 

observado na tabela a seguir: 

Variáveis 
Sociais 

FATORES AP/TOT % P.R. 

 
Anos de 

Escolarização 

1 a 4 anos 
5 a 8 anos 

9 a 11 anos 
 

1125/1787 
1358/1752 
886/1093 

63 
78 
81 

.39 

.56 

.58 

 
Sexo 

 

Feminino 
Masculino 

 

2003/2601 
1366/2031 

77 
67 

.54 

.45 

 7/14 anos 587/854 69 .41 



 
Faixa etária 

 

15/25 anos 
26/49 anos 
50/71 anos 

 

862/1218 
1025/1283 
895/1277 

71 
80 
70 

.47 

.56 

.53 

 Total de 
Dados 

3369/4632 73  

Tabela 9: Marcas explícitas de plural em função de três variáveis sociais, 
(Scherre e Naro, 1997:107) 

 Scherre e Naro (1997) observaram que quanto maior a escolaridade do falante, mais 

este usará a variante de prestígio. Quanto ao sexo, vê-se que as mulheres favorecem mais a 

marca de plural. Tal fato pode ocorrer devido a elas estarem mais sujeitas às pressões 

sociais, tanto no âmbito lingüístico quanto no social (cf. Labov, 1990:205). Já a faixa etária 

apresenta um padrão curvilinear, indicando que as pessoas que estão no mercado de 

trabalho usam mais as formas de prestígio. 

 Os resultados permitiram, então, afirmar que o princípio da saliência controla a 

freqüência relativa de uso de marca explícita de plural nos verbos. O princípio pode se 

manifestar em diversas dimensões, na posição do sujeito em relação ao verbo, na oposição 

fônica entre as formas singular/plural do verbo, no traço humano do sujeito, no paralelismo 

formal. O princípio, portanto, será sempre o mesmo: quanto maior a saliência na relação 

sujeito - verbo, maior será a acomodação flexional entre esses dois elementos (Naro e 

Scherre, 1999b). Expectativa análoga, também, é possível para os verbos na 1ªp. do plural. 

Como se sabe, a referência à 1ª pessoa do plural tanto pode ser por meio da forma a 

gente quanto da forma nós, já que essas duas formas apresentam alguns traços semânticos 

em comuns, como: [1ª pessoa gramatical], [+ pluralidade]. 

De acordo com seu estudo, Omena (1986:287), que estudou também a fala carioca, 

afirmou que o falante pode usar três estratégias para referir-se à 1ª pessoa do discurso na 

função de sujeito: 



1) “Usar a forma nós, explícita, podendo apresentar o verbo na desinência de 4ª pessoa 
ou na de 3ª pessoa gramatical”; 

 
2) “Usar a forma a gente, apresentando os verbos na 3ª ou na 4ª pessoa gramatical”; 

 
3) “Não explicitar a forma do sujeito, mas usar a forma verbal de 3ª pessoa ou 4ª 

pessoa gramatical”. 
 

Entretanto, a forma mais usada na posição de sujeito é o a gente, como se vê na tabela 

abaixo de Omena (1986:288): 

 

 Freqüência 
crianças 

Freqüência 
Adultos 

Freqüência 
Total 

 
 

Sujeito 

 
1454/ 2063 = 70% 

 
525/ 638 = 82% 

 
1979/ 2701 =  73% 

 

Tabela 10: Freqüência do uso de a gente na posição de sujeito. 
 

 Omena observou que a probabilidade de haver a concordância com o pronome nós é 

de 97% e com a forma a gente é de 96%. No entanto, o número de ocorrências com o 

sujeito a gente, que aparece, em média, 77% nos dados da Amostra Censo e 79% no estudo 

do tipo Tendência7 (conforme se percebe na tabela 11), é muito maior do que o pronome 

nós, o qual só ocorre em 23% dos casos na primeira amostra e 21%, na segunda. Tal fato 

pode ter acarretado em um aumento de concordância em relação ao pronome nós, uma vez 

que este aparece com menos freqüência na fala dos entrevistados. 

 

 Amostra anos 80 Amostra anos 90 
 Freqüência P.R. Freqüência P.R. 

7 a 14 a. 103/116 = 89% 0,79 99/105 = 94% 0,84 

                                                 
7 Esse estudo foi conduzido utilizando uma amostra constituída por 32 informantes, gravados em 1999/2000, 
escolhidos aleatoriamente na mesma comunidade de fala da Amostra da década de 80. 



15 a 25 a. 473/543 = 87% 0,70 211/227 = 93% 0,84 
16 a 49 a. 271/369 = 73% 0,34 208/251 = 83% 0,43 

+ de 50 anos 154/267 = 58% 0,20 250/385 = 65% 0,22 
Tabela 11: Uso de a gente vs nós segundo a faixa etária – Estudo do tipo “Tendência” 

(Omena:2003:66) 
 

 De acordo com a tabela 11, percebe-se, entre as amostras, o paralelismo entre as 

duas sincronias no que se refere à distribuição dos pesos relativos pela variável idade, com 

as duas faixas etárias mais jovens apresentando maior uso de a gente do que as duas faixas 

etárias mais altas. Essa preferência de uma forma a outra, resultou, como visto em Duarte 

(1995), em uma redução do quadro pronominal e, conseqüentemente, do paradigma 

flexional. Além disso, Omena também constatou que o cruzamento sintático, sujeito nós 

com o verbo da 3ª p. do sg., e a gente com o verbo na 1ªp. do pl., era muito pouco 

freqüente. 

 O mesmo foi contemplado no estudo de Menon et al. (2003), que levantaram 2.059 

dados entre os anos de 1950 a 1999 de 156 exemplares de histórias em quadrinhos, nas 

quais são usadas formas lingüísticas que refletem o uso real da comunidade de fala. A 

tabela a seguir, apresenta os pesos relativos de ocorrência da forma a gente por década. 

 

Pronome 1950 1959 1969 1979 1989 1999 
A gente .10 .48 .34 .83 .90 .82 

Nós .90 .52 .66 .17 .10 .18 
Tabela 12: Distribuição das variantes nós/ a gente em peso relativo, por década  

(Menon at al., 2003:102). 
 

 De acordo com a tabela, visualiza-se a progressão de a gente, uma vez que esta, em 

1950, aparece com peso relativo de .10 e vai para .90 em 1989; enquanto o pronome nós, de 

emprego quase categórico em 1950, cai para .10 em 1989. 



Procurando investigar a preferência pela forma a gente, a autora identificou dois fatores 

condicionadores: o paralelismo formal e a saliência fônica, os mesmos que aparecem na 

concordância da 3ªp. do plural. 

Quanto à seqüência dos aspectos discursivos, a probabilidade de usar a forma a gente, 

ao invés de nós, é maior quando o antecedente formal for a gente. Ela diminui quando se 

muda a referência. Observa-se o mesmo processo, de uma maneira oposta, em relação ao 

uso de nós. 

Em relação à saliência fônica, as formas verbais mais salientes privilegiam o uso do 

pronome nós, enquanto as menos salientes, o uso de a gente. Pressupõe-se, com isso, que a 

forma nós (com flexão verbal –mos) seja mais usada com formas nas quais exista maior 

diferença fônica entre a 3ª e 4ª pessoa gramatical (Omena, 1986: 296). 

 Verifica-se, portanto, nos trabalhos apresentados acima sobre a concordância verbal 

no PB, o predomínio das realizações de concordância entre o verbo e o sujeito da 3ªp. pl., 

com 93%; com a 1ªp. pl.- Nós, com 97%; e com a forma a gente, 96%, além de a saliência 

ser essencial para a existência da acomodação flexional. Percebe-se, então, que, com a 

análise da comunidade de fala adulta, podemos postular como um determinado fenômeno 

variável poderá se realizar na fala das crianças, já que estas são influenciadas pela fala dos 

que as rodeiam. Logo, o estudo sistematizado da comunidade adulta além de mostrar como 

a língua alvo está estruturada em relação à concordância verbal, fenômeno variável 

contemplado neste trabalho, poderá dar evidências de como tal processo se organizará na 

aquisição de L1, uma vez que os mesmos condicionamentos que atuam sobre a fala dos 

adultos, poderão atuar na das crianças, visto que a variação é inerente ao sistema. 

  



2.4  Aquisição da concordância verbal 

 

Rubino e Pine (1998) desenvolveram um estudo referente à aquisição de concordância 

sujeito-verbo no português brasileiro. Os dados foram coletados através de entrevistas feitas 

com uma só criança, cujos pais possuíam nível universitário. Esta análise quantitativa tem 

como base um estudo longitudinal, constituindo uma amostra de dois meses de gravações 

(3; 02. 07 a 3; 04. 08)8. A indicação da idade leva em consideração a quantidade de anos, 

meses e dias, nessa ordem totaliza, então, 300 minutos de entrevista. 

Os autores, ao longo do trabalho, vão defender a idéia de que o processo aquisitivo ocorre gradualmente, uma vez que a 

concordância é estabelecida por etapas (Rubino e Pine, 1998:46)9: 

 

“(...) a tendência que nós temos identificado em relação aos erros em 
um ponto tardio do desenvolvimento parece estar intrinsecamente 
relacionado à natureza gradual do desenvolvimento da morfologia 
verbal da criança, refletindo um processo pelo qual as flexões são 

inicialmente produzidas pela criança como parte de um item 
específico, e somente depois reanalisadas e organizadas dentro de um 

sistema morfológico verbal mais geral”  
 

logo, elas não partem de um conhecimento inato dos princípios da concordância, mas sim 

de um processo no qual a aquisição das flexões ocorre de forma gradual. O mesmo foi 

contemplado para a aquisição da morfologia verbal do italiano por Pizzuto e Caselli (1992). 

                                                 
8 3;02.07 à significa três anos, dois meses e sete dias; 3;04.08 à três anos, quatro meses e oito dias. 
 
9 “(...) the tendency which we have identified as regards errors at a later point in 
development seem to be intrinsically related to the piecemeal nature of the child’s verb 
morphological development, reflecting a process whereby verb inflections are initially 
produced by the child as part of specific lexical items, and only later reanalysed and 
organized into a more general verb morphological system.” 
 



Rubino e Pine, ao analisarem os dados relacionados à aquisição, fizeram uma breve 

descrição do que seria o paradigma verbal brasileiro. Esta descrição, contudo, não relatou a 

realidade da língua atual, uma vez que seguem a perspectiva da gramática normativa, a qual 

não prevê a variação no sistema lingüístico. Em conseqüência disso, afirmaram que o PB se 

assemelharia ao italiano, devido a essas duas línguas enquadrarem-se no parâmetro pro-

drop, o qual apresenta uma freqüente omissão do sujeito em todas as pessoas. Além disso, 

afirmaram que verbos flexionados concordam consistentemente com seus sujeitos em 

número e pessoa (Rubino e Pine, 1998: 38)  

Para análise dos dados, elas registraram 1.464 formas verbais e categorizaram-nas como 

formas corretas e incorretas. Em um estudo lingüístico, entretanto, considerar uma forma 

“correta” ou “incorreta” é um equívoco, pois, nessa área de estudo, todas as formas, 

possíveis de serem compreendidas, mesmo não fazendo parte da norma, pertencerão ao 

sistema, e, por isso, as sentenças não poderão ser consideradas como certas ou erradas, 

apenas como formas distintas de expressar o mesmo significado.  

Assim, considerar como agramatical nós vai ou a gente vamos é esquecer-se de alguns 

princípios que regem a Lingüística. As autoras, entretanto, foram ainda mais longe ao dizer 

que essas construções não existem no PB como se pode ver a partir do seguinte comentário: 

“No português do Brasil, não se espera que alguém diga a gente vamos, mas sim ou nós 

vamos ou a gente vai”10 (Rubino e Pine, 1998: 52). Todavia, os trabalhos de Naro e Scherre 

(1996; 1998; 1999; 2000a), Scherre e Naro (1991; 1993; 1997; 1998a; 1998b), Omena 

(1986) entre outros, que descreveram e analisaram a variação nos processos de 

concordância de número, afirmaram, como já vimos, que a forma verbal ora pode exibir a 

                                                 
10 In Brazilian Portuguese one (a gente vamos) is not expected to say this, but either nós vamos or a gente vai” 



marca explícita de plural ora a variante nula, que podem ser condicionadas tanto por fatores 

lingüísticos quanto extralingüísticos.  

Rubino e Pine (1998:498) classificaram, então, a ocorrência: 

“M: cadê os peixinhos, Chico? 
F: *Ta aqui” 
 

como incorreta ou agramatical. Segundo os autores, a produção da criança constituiu na 

falta de concordância, uma vez que a criança falhou ao produzir a flexão verbal de 3ª 

pessoa do plural, diferentemente do que ocorre com os adultos, que, para eles, realizam 

categoricamente a flexão de 3ª pessoa do plural. 

  Estando preocupados, então, em investigar as percentagens das formas “corretas” e 

“incorretas”, os autores fizeram uma rodada misturando itens não marcados (as formas do 

singular) com os itens marcados (formas do plural): 

 

 N % 
 

Produções corretas da 
concordância sujeito-verbo 

 
1420 

 
97 

 
Produções incorretas da 

concordância sujeito-verbo 

 
44 

 
3,0 

 
Total de produções de 

concordância 

 
1464 

 
100 

Tabela 13: Todas as produções de concordância: número total de expressões e proporções  
relativas das produções de acordo ou não com input.(Rubino e Pine, 1998:42). 
 

Como se pode perceber, foi encontrado um percentual de não concordância muito 

baixo (3%), o que não corresponde à veracidade das taxas de aquisição, pois é evidente que 

as freqüências de itens com maiores ocorrências sem a marca de plural (como ocorre com 



as formas marcadas) seriam alteradas caso se juntassem com as freqüências de itens não 

marcados. 

Para analisar, então, as diferenças das freqüências de diversas formas produzidas, os 

autores resolveram investigar as flexões verbais do singular separadamente das de plural, 

como se vê na tabela a seguir: 

 N % 
 

Seqüências de flexões 
verbais no singular 

 
1414 

 
96,6 

 
Seqüências de flexões 

verbais no plural 

 
50 

 

 
3,4 

 
Total de produções de 

concordância 

 
1464 

 
100 

 
Tabela 14: Todas as produções de concordância sujeito-verbo produzidas e proporção 

relativa de seqüências mostrando flexões verbais no singular x flexões verbais no plural. 
(Rubino e Pine, 1998: 42) 

 

Através dos dados, verifica-se que as formas de plural são usadas raramente, 

representando apenas 3,4% do paradigma verbal. Esse resultado já era esperado, visto que 

as crianças começam a realizar as formas não marcadas antes das marcadas. Isso ocorre não 

porque “as crianças não gostam de falar sobre coisas plurais”11 (Hyams, 1992:698)  nem 

por causa da “pouca evidencia positiva para o domínio de tais flexões na fala das crianças 

mais novas”12, como ressaltam Rubino e Pine em conformidade com as afirmações de 

Pizzuto e Caselli (1992), já que para se afirmar isso, além de ser preciso analisar a fala de 

mais crianças, elas também precisariam descrever o input real que estas recebem, pois, sem 

                                                 
11 “all we can conclude from the lach of plural inflections is that children do not like to talk about plural 
things” (Hyams, 92: 698). 
12 “(...) is consistent with Pizzuto & Caselli’s claim that there is little positive evidence for the mastery of such 
inflections in young children’s speech.”  (Rubino e Pine, 98: 43). 



tal descrição, não se pode afirmar que as poucas produções da 3ª p. pl. são devido a pouca 

evidencia positiva da estrutura. Logo, o mais adequado, seria concordar com Hyams que 

afirma que a pouca produção ocorre devido a “fatores semânticos e pragmáticos antes de 

uma ausência de um conhecimento subjacente”13 (Rubino e Pine, 1998:43). Com isso, a 

seqüência sujeito-verbo no plural pode ser produzida menos freqüentemente porque a 

criança tem menos ocasião de fazer referência a um conjunto de pessoas ou coisas.  

Com base na tabela 14 (Rubino e Pine, 1998:42), percebe-se que as taxas de 

concordância são bastante produtivas. No entanto, as taxas baixas das formas sem a marca 

explícita de plural podem estar disfarçadas, já que todas as formas flexionais de número e 

pessoa estão associadas, o que sugere uma utilização limitada na indicação do 

conhecimento sintático e morfológico das crianças. Por isso, se fez necessário analisar, 

separadamente, as variáveis, número e pessoa, para caracterizar melhor o conhecimento da 

criança sobre a concordância. 

 

 Erros de 
concordância 

Número de 
ocorrências 

Produções 
incorretas (%) 

 
1 SG 
2 SG 
3 SG 
1 PL 

A Gente 
1 PL 
Nós 
2 PL 
3 PL 

 
25 
0 
5 
 
4 
 
0 
- 

10 

 
297 
188 
929 

 
17 

 
10 
- 

23 

 
8,4 
0 

0,5 
 

23,5 
 

0 
- 

43,5 
Tabela 15: Proporção de produções sem a marca de concordância sobre o total de 

produções com a marca para cada pessoa do discurso (Rubino e Pine, 1998:44) 
 
 

                                                 
13 “semantics and pragmatic factors rather an absence of underlying knowledge” (Rubino e Pine, 1998:43). 



Observa-se na tabela 15, que há muita variação em relação às taxas de uso 

associadas com as diferentes variáveis. Quase todos os casos sem a marca estão 

concentrados nas três pessoas: 1ª singular, 1ª plural- a gente e 3ª plural, com 8,4%, 23,5% e 

43,5%, respectivamente. A produção da 2ª pessoa do singular e 1ª do plural- nós não 

apresentou  a falta de concordância. A taxa sem a marca explícita de plural na produção da 

3ª pessoa do singular foi de 0,5%, e as formas de 2ª de plural não foram produzidas. 

Na análise de seus resultados, os autores constataram que a maior parte das 

construções “corretas” envolveu o uso das formas verbais da 2ª e da 3ª pessoa do singular, 

pois, além de serem as formas mais freqüentes na fala dos adultos dirigida às crianças, tais 

estruturas são homônimas (você fala/ele fala, por exemplo) e produzidas com a forma não 

marcada. 

Quanto à produção da 1ª pessoa do singular, houve, em muitas vezes, a extensão da 

flexão verbal da 2ª e 3ª pessoa para a 1ª. Em muitos desses casos, a flexão da 2ª pessoa 

estava presente nas expressões dos adultos produzidas para as crianças, como se pode ver 

no exemplo abaixo: 

 

M: Quer isso também? 
F: * Quer 

 

 Rubino e Pine também ressaltam que poderiam considerar isso como “limitação de 

performance”. Contudo, é valido mencionar que o mesmo processo, que resulta na falta da 

marca explícita de plural para as flexões verbais da 1ª pessoa do singular, gera produções 

harmônicas para a 1ª pessoa do plural-nós: 

 M: Escuta, vamo dormir? 
 F: vamo 
 



Logo, se consideravam esse processo como a causa da falta de concordância para a 1ª do 

singular, deveriam, então, desconsiderá-lo também para todas as ocorrências da produção 

verbal ligada ao sujeito nós, visto que envolve o mesmo tipo de processo. 

 No que se refere à flexão da 1ª do plural – nós, constatou-se que as expressões 

“corretas” podem ser justificadas pelo processo de reprodução das flexões verbais usadas 

dentro de estruturas imperativas (Vamos X) e sempre com o verbo ir. Isso sugere uma 

estreita flexibilidade do uso de tal flexão. Diferente do que ocorre com a 1ª do plural – a 

gente, que é altamente produtiva. 

  Essa evidência, entretanto, já era de se esperar, uma vez que as formas verbais que 

concordam com o sujeito a gente são formas não marcadas. Além disso, as mesmas flexões 

usadas para a 2ª e 3ª pessoa do singular são usadas também para a 1ª do plural com a forma 

a gente, fazendo com que o seu uso seja mais produtivo. 

Com relação à forma da 3ª pessoa do plural, os autores constataram que essa estrutura 

na fala da criança emerge na idade de 3; 03. 04. Antes, a criança até realizava o sujeito 

referente à 3ª pessoa do plural, mas sempre exibindo a marca nula de plural.  

Apesar de os autores passarem uma idéia de que só as crianças produzem formas com  

ausência de marca de concordância, sabe-se, com base nos estudos de variação, que esse 

processo é inerente ao sistema, e, por isso, tais produções farão parte da fala não só das 

crianças, como também da dos adultos, ao contrário, portanto, do que afirmam no artigo. 

Os autores ainda argumentam contra a posição de Hyams (1986, apud Rubino e 

Pine,1998: 49), a qual afirma que, apesar de as crianças possuírem um conhecimento de 

concordância gramatical como um processo formal, elas carecem do conhecimento das 



flexões de 3ª pessoa do plural, e, por isso, não as produzem. Apesar disso ser impossível de 

prever, Rubino e Pine contestaram tal posição, afirmando que tal conhecimento levaria a se 

pensar que, quando as flexões da 3ª pessoa do plural começassem a ser produzidas, elas já 

seriam pronunciadas com a flexão ou, pelo menos, na maior parte dos casos, e não foi isso 

que contemplaram em seus estudos. Os autores concluem então que com o tempo as 

estruturas vão sendo reorganizadas, ou seja, a harmonia entre o sujeito e o verbo da 3ª 

pessoa do plural irá emergir, em conseqüência de um “aprendizado” gradual. 

Em outro ponto, Rubino e Pine também comentam que a presença da marca de 

verbos referentes à 3ª pessoa do plural ocorreu somente em dois tipos de verbos: ir (vão) e 

ser (são), uma vez que as crianças as ouvem na fala dos pais e repetem-nas (Rubino e Pine, 

1998). Mas o fato de as crianças apresentarem a marca explícita de plural nesses verbos não 

é só porque elas as ouvem com bastante freqüência, mas porque, no grau de saliência fônica 

proposta por Naro (1981), esses dois verbos enquadram-se no nível de oposição acentuada, 

sendo, portanto, mais perceptíveis, além de serem mais freqüentes.  

Apesar de no começo do estudo ressaltarem a importância da saliência, como se 

pode ver a partir da seguinte passagem (Rubino e Pine, 1998:39)14: 

 
“(...) a saliência fonológica varia através de cada paradigma com 
algumas terminações recebendo acento enquanto outras não.” 

 

na análise dos dados, ignoraram tal fato. 

O estudo de Rubino e Pine não descreve o tipo de conhecimento ou habilidade que 

subjaz à produção das crianças no período aquisitivo. Os autores seguem uma linha 

                                                 
14 “that phonological salience varies across each paradigm with some endings receiving 
stress while others do not.” 



empirista, no qual o conhecimento é organizado através da evidencia positiva, no entanto, 

não fazem um estudo aprofundado do input, que vai servir de base para a organização 

dessas estruturas na mente da criança, tornando, por isso, o estudo, além de superficial, 

também contestável. 

Os autores sugerem ainda que haja uma possível relação entre “a freqüência de uma 

forma verbal particular no input e o uso dessas formas nas próprias produções das 

crianças”15 (Rubino e Pine, 1998:53). Para isso, no entanto, seria imprescindível uma 

análise do input para afirmar, então, que a freqüência de determinados verbos pode ajudar 

na aquisição de certas estruturas. 

Além disso, os dados podem ser questionados, também, pelo fato de eles terem 

analisado somente uma criança, e como se sabe é preciso levar em conta não só as 

idiossincrasias da fala de cada criança, mas também o contexto social em que vivem. 

Para desfazer essas particularidades se faz mister analisar a fala de um grupo de 

crianças pertencentes a contextos sociais distintos para poder, assim, analisar o que elas 

apresentam em comum. Essa taxa de semelhança é que poderá constituir a evidência de 

como e quando a aquisição de certas estruturas são produzidas, além de verificar, também, 

como o processo de aquisição desenvolve-se na mente do falante. 

 

 

Apresentou-se neste capítulo o quadro pronominal da atual fase pela qual passa o PB, 

ressaltando a redução do paradigma flexional, que a gramática tradicional insiste em 

desconsiderar. Observou-se, também, a variação da concordância verbal na comunidade de 

                                                 
15 “the frequency of particular verb forms in the input and the child’s use of these verb forms in his own 
production” 



fala adulta, em função de restrições lingüísticas e extralingüísticas. Em seguida, descreveu-

se o estudo sobre aquisição da concordância sujeito – verbo por Rubino e Pine (1998). No 

capítulo seguinte, apresenta-se a perspectiva teórica adotada nesta dissertação.                                                                                                                                                         

 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
 

Pressupostos Teóricos 
 

 

3.1 Introdução 

 

 Este capítulo apresenta as bases teóricas que nortearam esta pesquisa. Esses 

pressupostos fornecem a sustentação teórica que define o objeto dessa pesquisa, a saber: a 

variação lingüística é inerente ao sistema lingüístico (cf. WEINREICH, LABOV, 

HERZOG, 1968); a variação lingüística é também parte do processo aquisitivo (cf. 

CHAMBERS, 1995, ROBERTS, 2002). Serão também discutidos alguns dos pressupostos 

sobre a organização do conhecimento lingüístico nos Modelos baseados no Uso (Bybee, 

2001; Pierrehumbert, 2001), que contribuíram para um novo entendimento dos casos de 

variação. 

 

3.2 A aquisição da variação estruturada 

 



 A teoria variacionista visa o estudo da língua em situação real de uso dentro de uma 

comunidade de fala. Labov (1972) descreveu essa comunidade como um conjunto de 

indivíduos que compartilham os mesmos padrões de avaliações das estruturas lingüísticas. 

A língua é concebida como um sistema heterogêneo, isto é, tanto há estruturas categóricas, 

aquelas que se realizam sempre de uma mesma forma, como também há as formas 

variáveis. O favorecimento do uso de uma determinada forma em detrimento da outra será 

condicionado por fatores de ordem estrutural ou não estrutural. 

 Essa perspectiva teórica, que tem se aprofundado mais nos estudos de fala da 

comunidade adulta, agora está abrindo novos caminhos para o estudo da variação na 

aquisição. Esse tipo de estudo, já analisado por Labov (1989), Roberts (1996, 2002) entre 

outros, tem ganhado espaço, dentro dos estudos variacionista nos últimos anos, ao  

investigar processos variáveis da comunidade de fala no período aquisitivo. Tais estudos 

apresentam como objetivo não só aprofundar o entendimento sobre a aquisição, como 

também contribuir para a discussão da natureza do conhecimento lingüístico internalizado 

pelos falantes. 

 É preciso, também, levar em conta que a variabilidade encontrada na fala da criança 

pode ser de dois tipos diferentes. Uma, a desenvolvimental, sendo parte do processo 

aquisitivo, que irá se resolver com a fixação das estruturas da língua alvo. Enquanto a outra 

reflete a variabilidade encontrada na língua (input), e que pode ser condicionada 

sociolinguisticamente. Neste caso, a variabilidade pode ser indicativa do caminho ou da 

direcionalidade de mudança presente no processo de aquisição. 

 Estudos já vislumbraram forte evidência que os fatores externos participam da 

aquisição de determinadas estruturas. Labov (1989), ao estudar a variação estilística e 

lingüística da supressão da dental apical em grupos consonantais (-t/d), em uma pequena 



amostra de crianças e de seus respectivos pais, notou que as crianças de 7 anos de idade 

espelharam os mesmos padrões de variação estilística e lingüística de seus pais; já as 

crianças de 6 anos só apresentaram o domínio da variação estilística. Infere-se, a partir 

disto, que as crianças internalizam, primeiramente, os condicionamentos estilísticos e 

depois os gramaticais e os articulatórios. Esses resultados apresentam evidências de que a 

faculdade do aprendizado lingüístico não pode estar isolada de aspectos sociais.  

 Outros trabalhos, como Foulkes, Docherty e Watt (2002); Roberts (1996, 2002), 

apresentam, também, indícios de que a variabilidade na fala da criança está ligada a 

variabilidade da fala dos adultos, isto é, a variabilidade observada nas crianças é em parte 

estruturada e essa sistematização está alinhada à sistematização do input que ela recebe. 

Tais estudos sobre a aquisição da variação vão se concentrar, portanto, em investigar o 

papel da variabilidade na organização lingüística, além do delineamento das representações 

mentais. 

O estudo da aquisição da variação é importante, pois, através da fala das crianças, é 

 possível encontrar respostas para algumas perguntas referentes à variação e mudança 

lingüística, uma vez que os alicerces do padrão da fala dos adolescentes e a dos adultos são 

postos na infância (Roberts, 2002). Muitas pesquisas, então, sugerem que as crianças 

adquirem influências sociais de padrões variáveis antes da adolescência, e por serem 

membros também das interações lingüísticas nas suas comunidades de fala, elas podem, 

assim, participar do processo de mudança. Logo, elas estarão não só adquirindo 

conhecimento sobre o contraste lexical, como também os mecanismos de produção que os 

tornam membros de uma determinada comunidade de fala em termos sociais e regionais, 

isto é, estão adquirindo um socioleto e um sotaque (Foulkes, Docherty e Watt, 2002). 



 Os estudos de aquisição têm demonstrado claramente que as crianças começam a 

aquisição da variação cedo, presumivelmente no processo de aquisição da linguagem. 

Embora a separação da variação social da desenvolvimental continue a ser um desafio 

nessa área, há evidências, na forma do aparecimento de diferenças de gênero e de estilo, de 

que a variação motivada sociolinguisticamente tem seu começo nas fases iniciais da 

aquisição da linguagem (Romaine, 1978; Labov, 1989; Roberts, 1996, 1997a; Eckert, 

2000). 

 Há, no entanto, ainda algumas perguntas que intrigam o estudo da aquisição: 

1) Como as crianças adquirem “as regras” variáveis? 

2) Podem essas “regras” serem construídas como um reflexo de um processo universal, 

como pensam os Gerativistas? 

3) As crianças estão adquirindo essas “regras variáveis” ou simplesmente copiando as 

formas superficiais individuais de seus pais ou de outros modelos, como prevê a 

teoria da imitação? 

 

As crianças adquirem as “regras” variáveis por meio do input que recebem. Como 

muitas estruturas são variáveis na comunidade de fala, como, por exemplo, no PB, a 

concordância nominal, verbal, entre outros, a criança vai adquirir tais estruturas através das 

informações recebidas, seja pelos pais, seja pela televisão; e, como se sabe, as crianças não 

somente recebem um input rico e informativo, mas também parecem ser capazes de usá-lo 

para avançar suas habilidades. 

Quanto ao pensamento das “regras” variáveis serem um reflexo do processo 

universal, Roberts (1996), percebeu através de uma diferença geográfica na supressão de -

t/d, que poderia não haver um processo universal, mas sim uma aquisição de “regras”. Ela 



constatou que as crianças de 3 e 4 anos da Filadélfia realizavam a pausa após as formas –

t/d, desfavorecendo o cancelamento destas formas; esta regra, contudo, não foi encontrada 

no dialeto de Nova York. Isso, portanto, indicaria que não estaria ocorrendo um processo 

universal, mas sim o aprendizado de um dialeto específico, embora haja aspectos universais 

envolvidos nesse variação (cf. Guy & Boyd).  

 Em seus resultados, Roberts apresenta também que a análise das crianças para os 

verbos irregulares é completamente diferente da dos adultos. Para as crianças a supressão 

ocorre mais nas palavras monomorfêmicas e nos verbos irregulares, não havendo nenhuma 

diferença significativa entre essas duas categorias. Por outro lado, os adultos mostram uma 

análise similar entre os verbos regulares e os irregulares em contraste com os 

monomorfêmicos. Isso levou a autora a afirmar que o processo por meio da imitação não se 

aplica, pois, caso se aplicasse, as crianças teriam que ter os mesmos padrões de supressão 

de seus pais. Guy e Boyd (1990) argumentam que as crianças interpretam palavras 

monomorfêmicas e verbos irregulares da mesma maneira porque não adquiriram a 

categoria dos irregulares, conforme será visto mais adiante. 

 No final da década de 50, registra-se o primeiro estudo sobre variação em crianças. 

Fisher (1958) que investigou a variação entre –ing e -in em crianças de três a cinco anos de 

idade e de 7 a 10 anos. O pesquisador notou a influência de certos condicionamentos 

sociais e lingüísticos, tal como gênero, fatores de personalidade (se era aluno modelo, ou 

aluno típico) e condicionamento estilístico (tópico conversacional). Como, no entanto, esse 

estudo não apresentou os resultados nem em peso relativo, nem em freqüência, suas 

conclusões ficaram prejudicadas, por não refletirem com segurança os fatos.    

Romaine (1978), ao olhar a produção do / r / em finais de palavras no inglês 

britânico, constatou a variação de gênero, idade e estilo em crianças de seis, oito e 10 anos. 



Suas conclusões são valiosas porque além de documentar a variação social em crianças, ela 

também concluiu que as crianças eram participantes da mudança lingüística, na qual as 

meninas favoreciam a variante prestigiada, enquanto os meninos, a menos prestigiada. 

 Um dos primeiros estudos, no entanto, que investigou a variação em crianças pré-

escolares foi também um dos primeiros a examinar os condicionamentos lingüísticos na 

variação em crianças. Kovac e Adamson (1981) estudaram a supressão do infinitivo Be, no 

inglês afro-americano e no inglês europeu, em crianças de três, cinco e 7 anos. Eles 

observaram que nas crianças, cuja fala pertencia ao inglês europeu, a ausência da forma 

flexionada do verbo to be parecia ser do tipo desenvolvimental, ou seja, da própria natureza 

da aquisição, ao contrário do que ocorria no inglês afro-americano. Por outro lado, as 

crianças pertencentes à classe trabalhadora, falantes do inglês afro-americano, adquiriram a 

regra de supressão antes das crianças da classe média. Embora ambos os condicionamentos 

gramaticais e fonológicos para a contração tenham sido adquiridos por ambos os grupos de 

crianças negras pela idade de três anos, os condicionamentos para a supressão típica dos 

falantes adultos não foram completamente adquiridos até aos sete anos. Vê-se, então, que 

os autores, além de acharem diferentes padrões de supressão de acordo com a etnia, 

acharam, também, de acordo com a classe social das crianças.  

 Guy e Boyd (1990) examinaram os condicionamentos gramaticais na supressão (-t, 

d) em verbos com marca de passado, tal como lost, told e slept e nos regulares walked, 

looked, O cancelamento da oclusiva dental final é influenciado tanto por condicionamentos 

gramaticais quanto fonológicos.  Eles concluíram que a aquisição da realização variável de 

(-t/d) em verbos irregulares ocorre a longo prazo, com as crianças mais jovens omitindo, 

categoricamente, esses segmentos nos verbos irregulares. Isso os levou a concluir que tais 

segmentos não estavam presentes em suas formas subjacentes. Logo, as crianças tratavam 



esses verbos como se o sinalizador do tempo passado fosse a troca da vogal: tell/ told. Já no 

segundo estágio, esses verbos se caracterizavam pela omissão variável (-t/d), tal como nos 

monomorfêmicos, ou seja, as crianças continuavam analisando a classe dos verbos 

irregulares como a mesma da dos monomorfêmicos. Só no terceiro estágio é que vão 

aparecer as três classes morfológicas, demonstrada nas mais baixas freqüências de 

supressão de (-t/d) dos verbos irregulares, similares com os dos verbos regulares de 

passado.  

Pode-se, então, perceber, através desses estudos, que, além da variação, está 

ocorrendo também uma aquisição de estruturas, pois se nota, na segunda fase da pesquisa 

de Guy e Boyd, que as crianças ainda colocam os verbos irregulares e as palavras 

monomorfêmicas em uma mesma classe. Só na terceira fase é que elas analisarão esses 

verbos distintos das palavras monomorfêmicas. 

Tais estudos confirmam a constatação de Tomasello (2000), segundo a qual a 

linguagem das crianças é organizada e estruturada totalmente ao redor de verbos 

individuais. 

 Estes foram alguns dos trabalhos variacionistas que se preocuparam em estudar a 

aquisição da variação. 

 

3.3 Modelos de Exemplares e Modelos Baseados no Uso 

 

“Todo o conhecimento lingüístico deriva primeiramente 

 da compreensão e produção de expressões específicas 

 em ocasiões de uso” 

 
(Tomasello, 2000) 



 
 

 O modelo de exemplares fornece a base para a formulação da organização do léxico 

em redes. Pierrehumbert (2001:3) descreve o modelo de exemplares da seguinte forma1: 

 

“No modelo de exemplares, cada categoria é representada na 
memória por uma nuvem de ocorrências memorizadas da 
categoria. Essas memorizações são organizadas em um mapa 
cognitivo. Assim, memórias de instâncias semelhantes estão 
próximas e memórias de instâncias diferentes estão distantes.” 

 

O modelo, inicialmente proposto pelos psicolingüísticas para o estudo da percepção, foi 

trazido para o estudo dos sons da fala por Johnson (1997). 

O ouvinte, nesse modelo, não necessita excluir a variabilidade para construir uma 

forma canônica e abstrata na memória. Os itens lexicais são categorizados mais de uma vez, 

já que são estabelecidos em função das similaridades, que se fazem e refazem através dos 

processamentos mentais. 

 A freqüência2, também, desempenha um importante papel no armazenamento de 

exemplares, como se verá na seção 3.5, pois se cada palavra encontrada é categorizada 

como um exemplar separado, as palavras mais freqüentes são representadas por mais 

exemplares. Os itens, portanto, de mais alta freqüência possuem nuvens de exemplares 

mais densas. 

 Pierrehumbert (2003) busca evidências de que o conhecimento implícito em todos 

os níveis de representação seja probabilístico. No que concerne a morfofonologia, a autora 

                                                 
1 “In a exemplar model, each category is represented in memory by a large cloud of 
remembered tokens of that category. These memories are organised in a cognitive map, so 
that memories of highly similar instances are close to each other and memories of 
dissimilar instances are far apart.” 
2 O papel das freqüências será explicado na seção 3.5. 



faz referência à freqüência de tipo como um fator importante nas generalizações 

morfofonológicas, em que o falante necessita de um certo número de exemplares distintos 

de um determinado tipo para fazer as generalizações. 

 O papel das freqüências, também, afeta fortemente a percepção e a produção das 

palavras, pois os exemplares que levam mais tempo para serem reconhecidos são aqueles 

infreqüentes, segundo Guimarães (2004), e os exemplares mais facilmente acessados, são 

aqueles mais freqüentes. 

 Os Modelos baseados no Uso trouxeram uma nova visão a respeito das 

representações mentais. Considera-se, nessa teoria, que as representações cognitivas sejam 

probabilísticas, com a freqüência desempenhado um papel crucial na percepção e produção 

da fala. Os modelos clássicos (estruturalismo e gerativismo), no entanto, não consideram o 

papel das freqüências e encaram-nas como problemas da performance lingüística e não da 

competência. Esses modelos apresentam uma arquitetura, na qual o léxico está separado da 

gramática. Uma “regra” ou processo se aplicam independentemente do número de 

exemplares que uma determinada categoria pode ter. 

 Já nos Modelos baseados no Uso, como afirma Bybee (2001), a arquitetura mental é 

formada por meio de um léxico organizado em redes de conexões lexicais em função de 

similaridades fonéticas e semânticas, não havendo uma separação entre léxico e fonologia; 

fonologia e fonética, fonologia e morfologia. Através, então, das similaridades 

apresentadas, as estruturas podem estar mais próximas ou mais afastadas dos melhores 

exemplares da categoria. Esta será emergente e não mais pré-definida, como nos modelos 

tradicionais. Em virtude disso, o esqueleto da gramática deixará de ter uma única 

representação para operar com múltiplas representações superficiais de um mesmo item 

lexical. Postula-se ainda que o conhecimento lingüístico será adquirido através do uso, 



embora, como já foi mencionada, a capacidade de adquirir uma língua seja considerada 

inata. 

 Apresenta-se abaixo uma comparação mais nítida entre os modelos tradicionais e os 

modelos baseados no Uso3: 

 

Modelos Clássicos Modelos baseados no Uso 

Dissociação entre o léxico e a gramática;  Inter-relação entre os componentes da 
gramática: léxico, fonologia, morfologia, 
sintaxe. 

Ausência dos efeitos da freqüência. Dependência da freqüência na organização 
interna do léxico. 

Representação única. Representação múltipla 
Regras, Restrições, Princípios Esquemas 
Estruturas discretas: ou está ou não está de 
acordo com a configuração da regra ou 
restrição. 

Categorias gradientes. 

 

 Essas propriedades originaram-se a partir de pesquisas sobre percepção e 

culminaram na Teoria ou Modelos baseados no Uso (Bybee, 2001).  Essa proposta teórica 

integra a variação sociolingüística na arquitetura da gramática. 

 

3.4. Flexão regular e irregular e a organização da gramática. 

 

Há, pelo menos, três modelos que tentam explicar como as formas regulares e as 

irregulares são armazenadas na mente dos falantes: o modelo do mecanismo dual, de base 

gerativista (Clashen & Rothweiler, 1993; Marcus et al., 1992; Pinker, 1991; Pinker & 

Prince, 1994; Prasada & Pinker, 1993); o conexionista (Plunkett & Marchman, 1991; 

                                                 
3 Quadro adaptado das aulas ministradas pela Prof. Drª Christina Abreu Gomes em “Introdução à Lingüística 
Probabilística” no curso de mestrado (2005). 



Rumelhart & McClelland, 1986; MacWhinney & Leinbach, 1991; Cottrell & Plunkett, 

1991); e o de redes (Bybee, 1985, 1988).  

 Do ponto de vista morfológico, todas essas teorias compartilham a idéia de que 

formas irregulares estão representadas no léxico, mas diferem na admissão do fato de 

estarem sujeitas aos efeitos de freqüência e similaridades entre os exemplares estocados. 

Encontram-se, também, diferenças entre essas teorias ao abordarem o processamento das 

formas regulares. 

Segundo Marcus (1995), o mecanismo dual postula que a faculdade da linguagem 

tem uma estrutura modular que consiste em dois componentes básicos, um de entrada 

lexical, onde estão armazenados as formas irregulares, e outro formado por um sistema 

computacional de operações, que gerará as regras que serão aplicadas às formas regulares 

subjacentes a fim de produzir as palavras complexas de superfície. Diferentemente das 

outras duas abordagens, os pesquisadores desta abordagem defendem que a distinção entre 

a morfologia regular e a irregular é uma diferença estrutural independente da freqüência 

dos padrões morfológicos. 

Clashen (1999), então, a fim de comprovar a divisão da estrutura modular, propõe 

que diferentes partes do cérebro sejam responsáveis pela morfologia regular e irregular. No 

entanto, no estudo de Weyerts et al (1997), constatou-se que as estruturas irregulares eram 

processadas na região frontal posterior (cz) em 400 msec; todavia, o estudo de Pinker 

(1997), que analisou o mesmo efeito, mostrou que a região usada foi a temporal anterior 

(F7) em 200 msec, não comprovando, assim, a hipótese de que haja uma área específica 

para cada tipo de estrutura verbal. 

 Observa-se, além disso, que no modelo dual (Marcus et al, 1992) o falante busca no 

léxico a forma irregular, bloqueando a regra simbólica; mas, se a palavra não estiver 



disponível para o falante, a regra será produzida. Já a forma regular é gerada por via de 

regras, como ocorre com a formação do plural em palavras, como no PB chapéu/chapéus, 

degrau/degraus, nas quais é inserido o marcador de plural, -s. Estas, no entanto, não são as 

únicas formas produzidas na comunidade de fala, podendo ser produzidas, também, formas 

como chapéis e degrais, estruturas mais salientes. Tais palavras, contudo, não vão estar 

listadas no léxico, pois sua base não é irregular, mas também não vão ser produzidas por 

via de regras, já que seus sufixos não são regulares. Vê-se, com isso, que a abordagem do 

modelo dual não conseguiria explicar tal fenômeno existente na língua portuguesa. 

Os pesquisadores do modelo conexionista e os de rede, entretanto, poderiam afirmar 

que, apesar do plural produzido com o –s ser o tipo mais freqüente na língua, as crianças 

podem estar usando como estratégia um outro morfema menos freqüente, não só por causa 

do input que elas estejam recebendo, mas também porque tais estruturas refletem um tipo 

mais saliente, sendo, com isso, mais marcado, e servindo como estratégia para a produção 

do plural. 

 Para esses dois modelos, tanto as formas irregulares quanto as regulares estão 

estocadas no léxico. As estruturas vão emergir a partir do armazenamento em redes de 

conexão em função de similaridades fonéticas e semânticas. A estrutura, portanto, é 

emergente, uma vez que surge das relações de similaridades estabelecidas no léxico.  

No estudo longitudinal feito por Clahsen, Aveledo e Roca (2002), dentro da 

proposta de mecanismo dual, foi analisado o desenvolvimento morfológico das flexões 

verbais de número e pessoa do espanhol através da análise de 15 crianças, compreendidas 

entre 1;7 e 4;7. Eles constataram que as freqüências de generalizações ocorreram mais no 

tempo passado (14%) do que no presente (1,5%), e as generalizações para as formas 

ditongadas, também, representaram um total de 18%, sugerindo, assim, que tanto as raízes 



ditongadas quanto as formas de passado têm o mesmo comportamento em termos de tipo e 

freqüência da marca sem concordância, como afirmam os autores. 

 Eles, com isso, argumentaram que os processos regulares e irregulares parecem ser 

dissociados no espanhol, já que tais processos apresentaram distribuições distintas. Essas 

evidências, contudo, não indicam, necessariamente, ser um resultado de dissociação das 

duas formas na mente do falante, visto que essa diferença de taxa sem a marca de 

concordância é bastante pequena para poder constatar que as formas regulares e irregulares 

são organizadas de modos distintos. Além disso, tal fato pode ser, simplesmente, explicado 

por uma diferença na freqüência do tipo do verbo, na qual uma forma não marcada 

(caracterizada pelos verbos regulares) apresentará uma maior resistência a mudanças, uma 

vez que formam um único tipo, diferindo-se dos irregulares, que formam vários tipos. 

A criança, então, só poderá aplicar uma forma marcada se as redes de associações 

forem bem estabelecidas; e isso só ocorrerá se a palavra tiver uma alta freqüência do tipo. 

Todavia, mesmo se o tipo do verbo não for tão freqüente, como acontece com o verbo ser 

em português, será difícil de regularizar-se, pois, além de apresentar uma estrutura bem 

saliente, sua freqüência de ocorrência é bastante alta, o que dificulta uma forma irregular se 

regularizar. 

 Com relação ao plural do alemão, observou-se que o sufixo –s apresenta uma 

freqüência de tipo muito baixa. Marcus et al (1995) e Prasada e Pinker (1993) afirmaram 

que essa formação morfológica é governada por “regras simbólicas visto que sua 

produtividade não pode ser resultado da freqüência de tipo” (Bybee, 1995:438). 

 Bybee, entretanto, vai se opor a essa afirmação, dizendo que embora a pluralização 

em –s seja vista como default, não quer dizer que ela se aplique por meio de regras 



simbólicas4. A autora vai mostrar, portanto, evidências que mesmo um padrão default pode 

funcionar como um esquema lexical, na qual sua aplicação é altamente afetada pela 

existência de itens lexicais. 

 Em um estudo feito por Janda (1990), a percentagem dada para o –s final em um 

corpus muito pequeno constituído por 200 palavras foi de 1%. Em um corpus mais largo, 

abrangendo 4.571 nomes, a freqüência do tipo –s aumentou para 7,2% do total, mantendo 

uma freqüência ainda bastante baixa. No estudo de Marcus et al (1995), porém, percebe-se 

que esse sufixo ocorre sob certas condições morfológicas, só aparecendo com nomes 

próprios e em palavras emprestadas, que não apresentam nenhuma semelhança com os 

nomes comuns do alemão. 

 De acordo com a proposta do mecanismo único, entretanto, dois fatores determinam 

a produtividade: a freqüência de tipo e a abertura do esquema. O –s plural, apesar de 

apresentar restrições morfológicas, não apresenta nenhuma restrição fonológica, tendo uma 

grande abertura do esquema fonológico, isto é, não há muitas restrições estruturais para que 

os itens sejam enquadrados na mesma rede de associações ou esquema. No geral, sua 

freqüência de tipo é baixa, contudo, vai se tornar alta dentro de determinados domínios 

lexicais (nomes próprios, palavras emprestadas) e para certas formações especiais que não 

têm um plural estabelecido, sendo, portanto, produtivo nesse grupo. A partir dessas 

evidências, Bybee (1995) sugere que o padrão –s de plural não é uma regra simbólica, mas 

sim um padrão lexical, até porque a regra simbólica não daria conta dessas diferenças 

lexicais.  

                                                 
4 De acorodo com o Modelo dual, as regras simbólicas ocorrem por meio de um processo combinatório que 
concatena um afixo com uma entrada lexical, ou seja, a flexão regular é vista como um default, 
generalizando-se para itens irregulares. 



 Com base nos dados de todas essas pesquisas, percebe-se que tanto a abertura do 

esquema quanto as freqüências são fatores imprescindíveis à produtividade de um padrão 

estrutural. 

 Tanto o modelo de redes quanto o conexionista irão negar a dissociação do léxico 

com a gramática, como afirmam os modelos clássicos. À medida que a estocagem for 

aumentando, a gramática vai emergindo. De acordo com Bates e Goodman (1997), depois 

dos 18 meses, fase em que se terá uma produção de estruturas sintáticas, mas com baixa 

complexidade, é que a gramática começará a se desenvolver e constituir com o léxico um 

único processo, já que os dois são interdependentes, na medida em que um permite ao outro 

a se desenvolver. 

A partir disso, a gramática será, portanto, plástica, dinâmica e não estática, uma vez 

que as conexões irão se fazer e refazer através das redes de conexão que são ativadas na 

produção e na percepção. Assim, as estruturas não serão mais pré-definidas e nem 

cristalizadas. Tudo estará estocado no léxico, até mesmo a variabilidade que existe no 

sistema. O que antes só pertencia ao uso, agora estará contido na gramática do falante. 

Contudo também há diferenças entre o modelo de redes e o conexionista, uma vez que 

neste a freqüência é vista através do mapeamento entre a forma base e a derivada, como por 

exemplo: plan/ planned (planejar), e, naquele, as conexões vão ser estabelecidas entre as 

diversas formas lexicais, ou seja, a freqüência da palavra derivada possui força lexical, 

apresentando-se independente de sua forma base (cf. Bybee, 1995). 

A variação morfológica, que é o fenômeno aqui contemplado, logo, não será mais 

marginal, mas intrínseca à gramática, presente na mente do falante, podendo ser capturada 

através das relações entre os itens lexicais estocados. As generalizações, portanto, não serão 

separadas das representações mentais, mas irão emergir diretamente destas. Tudo, então, 



será estocado, desde as unidades até suas variações. Isso faz com que se estruture uma nova 

representação mental, pois esta deixa de ser única e passa a ser multirepresentacional, uma 

vez que as conexões são múltiplas e de diversas naturezas, pois englobam todos os tipos de 

estruturas. 

 Cada palavra e, conseqüentemente, suas variações terão uma entrada lexical, ou 

seja, a forma infinitiva do verbo andar terá uma entrada lexical diferente das formas 

flexionadas, e assim por diante. Isso poderia resultar em uma sobrecarga da memória. No 

entanto, o indivíduo só irá estocar aquilo que for foneticamente perceptível, fazendo com 

que essa sobrecarga não ocorra (cf. Pierrehumbert, 2001). Considerando-se a perspectiva da 

teoria da variação, incluem-se também as diferenças que são relevantes do ponto de vista 

sociolingüístico. Além disso, Bybee (2001:51) afirma que experimentos em psicolingüística 

têm demonstrado que a capacidade de memória do ser humano é bem maior do que se 

considerava inicialmente. Seria, então, muito complicado afirmar que não haveria espaço 

suficiente para armazenar tanta informação, visto que não se conhece a sua capacidade 

máxima.  

 Vale ressaltar, também, que a estocagem não é uma lista, mas é organizada em redes 

de conexões lexicais em função das similaridades dos itens. É importante dizer que a 

gramática, nesse modelo, não deixou de existir, apenas estruturou-se de uma outra forma, 

em que o léxico passou a ser o centro de organização da mente dos falantes (cf. Bybee, 

2001). 

 O período de aquisição, logo, será definido como um processo progressivo de 

abstração de unidades lingüísticas a partir das generalizações feitas no léxico. No entanto, 

esse processo progressivo ultrapassará a barreira da aquisição, visto que ele reflete o modo 

de como o léxico está organizado. Logo, tal processo de abstração começará no período 



aquisitivo e continuará nas demais fases do processamento mental (Hipótese da 

continuidade). É essa a maneira como Tomasello (2000:237) define a hipótese da 

continuidade nos Modelos baseados no Uso. Para a Teoria gerativa a hipótese da 

continuidade reside na postulação da Gramática Universal, ou seja, as crianças e os adultos 

estão de posse dos mesmos princípios universais. Nos Modelos baseados no Uso a 

continuidade entre a gramática da criança e a do adulto está no próprio processo de 

armazenamento e abstração de categorias, que é o mesmo na aquisição e na gramática 

constituída, e não na posse de categorias abstratas previstas na GU. 

 Tomasello (1992), também, postulou a “hipótese de verbos ilha”, em que afirma 

que, na fase de aquisição, a linguagem das crianças é organizada e estruturada totalmente 

ao redor de palavras individuais. As crianças, portanto, não analisam inicialmente os 

morfemas que compõem as palavras; elas simplesmente estocam-nas como um todo, até 

formar um conjunto de exemplares em sua mente. Logo, quando muitos itens de um mesmo 

tipo estiverem fixados, a criança poderá analisar suas sub-partes e daí abstrair uma 

determinada estrutura. Em outras palavras, as crianças inicialmente estocam estruturas 

“concretas” do tipo “beber + coisa que se bebe”, “comer + coisa que se come”. Um 

conjunto de verbos e argumentos estocados é que permitirá emergir categorias abstratas do 

tipo “verbo transitivo”, “sujeito”, etc. 

 Isso explica o porquê de, na fase holística, não ocorrerem os casos com a ausência 

da flexão causados pela generalização, já que, nesse estágio, não há um somatório de 

exemplares suficientes para a criança conseguir analisar, como afirmam os precursores do 

modelo conexionista. O início, então, dos casos de generalização só ocorrerá quando o 

aprendiz já tiver estocado vários exemplares e conseguir depreender, por meio das redes de 

conexões, que tais palavras contêm um morfema que indica a forma de passado, ou, de 



plural, por exemplo. Será, então, através das conexões entre uma forma e outra que a 

análise das palavras será feita. 

 Tomasello também ressalta que as categorias não são prévias, ou seja, as crianças 

realizam construções reais que estão sendo acessadas a qualquer instante. Isso foi 

verificado uma vez que as crianças não usam o mesmo verbo, por exemplo, em estruturas 

sintáticas que ainda não ouviram. Caso tais categorias fossem inatas, estas deveriam 

generalizar-se para qualquer tipo de estrutura. 

 O modelo de redes de Bybee (1985, 88), então, irá propor que as propriedades 

morfológicas das palavras, paradigmas e padrões regulares, uma vez descritas como regras 

nos modelos clássicos, sejam interpretadas, em seu modelo, como esquemas existentes 

entre as palavras na representação lexical. 

 Cabe ressaltar que tanto as palavras no léxico quanto as conexões lexicais 

apresentarão graus variados de força. Bybee (1988) afirma que os grupos de palavras, que 

são constituídos por padrões similares de conexões semânticas e fonológicas, formam um 

esquema que pode ser transferido para novos itens. A produtividade desse esquema, ou 

seja, a probabilidade de determinado padrão aplicar-se a novos itens, dependerá da 

quantidade de exemplares estocados que pertençam a esse esquema. 

 

 

 

 

 

 



3.5 Efeito das freqüências 

 

“A relação entre freqüência de tipo e de  
ocorrência exerce influência na mudança  
lingüística, aquisição e processamento.” 

 
(Bybee, 2001) 

 

1) Papel da Freqüência de Ocorrência (Token Frequence) 

 

As freqüências terão papéis importantes na organização interna do léxico, pois 

afetam a produção lingüística e a representação mental dos itens lexicais. 

A freqüência de ocorrência refere-se a quantas vezes uma determinada palavra 

ocorre em um corpus, seja este oral ou escrito. Essas entradas lexicais exibirão diversos 

graus de força lexical (Bybee, 1985,1988). Logo, palavras muito freqüentes têm ótima 

autonomia lexical e formam conexões mais fracas, já que itens mais freqüentes no input 

podem ser aprendidos independentemente de outros, e, por isso, exibirão uma 

independência semântica e uma autonomia que faz com que elas sejam facilmente 

acessadas e que resistam a qualquer tipo de mudança analógica. 

 Tal fato, portanto, explica as poucas regularizações encontradas no Inglês, pois 

como esta língua apresenta fortes padrões regulares, haveria uma tendência a regularizar as 

formas irregulares. No entanto, não é isso que se vê, pois uma boa parte destas formações 

irregulares apresentam uma alta freqüência de ocorrência, apresentando, conseqüentemente, 

uma alta força lexical, não sofrendo, por isso, uma generalização. Se uma forma de passado 

irregular, entretanto, apresentar uma baixa freqüência de ocorrência, seu acesso será mais 

difícil, o que fará tal palavra a se regularizar. 



Por outro lado, palavras que são altamente freqüentes são mais suscetíveis a 

mudanças foneticamente motivadas, já que este efeito é relacionado ao fato de que a língua 

muda em tempo real, e, portanto, quanto mais uma palavra for usada, mais chances ela terá 

de ser modificada, conforme as afirmações de Bybee (2001:11)5:  

 

“Se as representações são mudadas gradualmente, com cada 
freqüência de uso tendo um efeito potencial na representação, então 
palavras com alta freqüência irão mudar mais rápido do que aquelas 

com baixa freqüência.” 
 

 

2) Papel da freqüência do Tipo (Type Frequence) 

 

 A freqüência de tipo refere-se à freqüência de dicionário de um padrão particular. A 

desinência –o que marca a 1ªp. do singular no presente do indicativo, por exemplo, tal 

como ocorre com as palavras como, falo, bebo, constitui um determinado tipo. A 

conjugação –ar caracteriza um outro tipo. Sabe-se que quanto mais uma estrutura for 

recorrente, mais ela será produtiva, tendo, portanto, mais chances de ser atribuída a novos 

itens. 

 Logo, os diversos tipos de freqüência apresentam papéis importantes na organização 

interna do léxico com reflexos na percepção e produção (Bybee, 2001). 

 

 

                                                 
5  “If the representations are changed gradually, with each token of use having a potential effect on 
representation, then words of high frequency will change at faster rate then will words of low frequency” 



Este capítulo buscou apresentar as bases teóricas que serviram de base para o estudo 

da aquisição da concordância verbal variável no PB. Assume-se que a variação é inerente 

ao sistema (Labov, 1972), e por ser inerente fará, logo, parte do processo de aquisição (cf. 

Chambers, 1995; Roberts, 2002). Verificou-se os pressupostos principais dos Modelos 

baseados no Uso, procurando-se destacar as contribuições dessas novas propostas à 

compreensão do processo de aquisição, no qual a variação estará representada na gramática 

(cf. Pierrehumbert, 1994; Bybee, 2001).  Em contraste com as teorias estruturalistas e 

gerativistas, constatou-se que a Teoria baseada no Uso atribui significância ao fato de que o 

comportamento lingüístico é continuum e não discreto, é probabilístico e não categórico, é 

dinâmico antes de estático, uma vez que a língua é um instrumento social de uso constante, 

e esse uso faz com que as formas se criem e recriem através das diversas associações 

mentais (Bybee, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 



Hipóteses de trabalho e metodologia de coleta e análise de dados. 

 

 Neste capítulo, são apresentadas as hipóteses que nortearam a presente pesquisa 

para posteriormente descrever a metodologia que foi aplicada na coleta e tratamento dos 

dados. 

 

4.1 Hipóteses de Trabalho 

 

 O objetivo da pesquisa foi observar a aquisição da flexão verbal de número/pessoa, 

com ênfase na aquisição da concordância variável de 3ª. pessoa do plural. Incluímos uma 

observação dos dados das outras pessoas do discurso para melhor situar o estudo sobre a 

concordância variável de 3ª pessoa. As hipóteses de trabalho se fundamentam em alguns 

aspectos fundamentais dos pressupostos teóricos apresentados no capítulo 3. Partimos do 

princípio, de acordo com os modelos baseados no Uso, de que a gramática que a criança 

adquire é emergente, no sentido de que é a armazenagem gradativa de formas no léxico e 

construções lingüísticas, que permite a emergência das estruturas gramaticais (cf. cap. 3), o 

que implica que não estamos tratando a flexão verbal como um processo (no todo ou em 

parte, como no modelo dual, cap. 3), mas como resultado do armazenamento de formas que 

a criança vai adquirindo. Além disso, assumimos que a gramática ou sistema a ser 

adquirido não é invariável, isto é, a variação lingüística é inerente ao sistema, conforme 

postulado no modelo variacionista laboviano (cf. WEINREICH, LABOV, HERZOG, 

1968), e, como conseqüência, a variação inerente é também parte do processo de aquisição 

(cf. CHAMBERS, 1995, ROBERTS, 2002), e o de que a variação está representada na 



gramática, conforme postulado nos modelos da Lingüística Probabilística (cf. 

PIERREHUMBERT, 1994) e nos modelos baseados no uso (cf. BYBEE, 2001). 

Considerando, então, os pressupostos teóricos e os estudos concernentes à aquisição de 

flexão verbal apresentados no capítulo 3, postulamos as seguintes questões de trabalho: 

 

a) de acordo com as evidências dos estudos de Pizzuto e Caselli, 1992 e Rubino e Pine, 

1998, vamos esperar que as crianças não adquiram o paradigma verbal para todos os verbos 

de uma vez, mas vão gradualmente dominando algumas terminações para alguns verbos; 

 

b) crianças tendem a produzir formas verbais que são mais freqüentes no input (Rubino e 

Pine, op. cit e). Entretanto, esta questão não será desenvolvida plenamente nessa 

dissertação uma vez que ela envolve o controle de freqüência de ocorrência de itens verbais 

no léxico, tarefa que não poderia ser cumprida satisfatoriamente no exíguo tempo 

determinado para o término do mestrado, uma vez que dados de produção, principalmente 

de crianças, são rarefeitos, e o estudo aprofundado do efeito de freqüência requer o trabalho 

em dados controlados.  

 Pretendemos em trabalho futuro correlacionar a escala de saliência fônica de Naro 

(1981) e freqüência de ocorrência e de tipo das formas verbais. Com auxílio da escala de 

saliência, é possível captar um continuum entre as formas regulares e irregulares. Essas não 

serão mais estanques, mas poderão estar mais próximas ou afastadas dos melhores 

exemplares da categoria, cabendo à saliência fônica captar com facilidade a gradação de 

regularidade. 

 



c) considerando as evidências de trabalhos que tratam da variação sociolingüística em 

crianças no período aquisitivo e até o início da adolescência (Guy & Boyd, 1990, Roberts, 

1996, 1997), é de se esperar que, no período aquisitivo, já haja a manifestação gradual do 

efeito dos condicionamentos observados para a comunidade de fala. Diferentemente de 

Roberts (2001:339), que defende que as crianças estão adquirindo “regras” e não 

aprendendo padrões item por item, observar a variação lingüística nos Modelos baseados 

no Uso implica esperar que as crianças estejam adquirindo gradualmente os padrões de 

distribuição das variantes em função dos contextos mapeados pelos grupos de fatores. 

 

 

4.2. Metodologia 

 

 Este capítulo tem por objetivo descrever os procedimentos de coleta e o tratamento 

dos dados e a variável dependente e as independentes que foram analisadas no estudo da 3ª 

pessoa do plural.  

Os dados foram coletados de amostra de fala de crianças em fase de aquisição do 

português falado na cidade do Rio de Janeiro. A constituição da amostra apresentou duas 

fases de desenvolvimento: a primeira, que foi experimental, abrangia um número menor de 

estratégias de condução da gravação com as crianças do que a segunda; por isso, 

descreveremos a seguir cada fase detalhadamente. A junção dessas fases constituiu a 

amostra AQUIVAR/ PEUL – Amostra para estudo da aquisição da variação estruturada -, 

amostra sociolingüística de crianças entre 1;11 a 5;0 anos de idade da Faculdade de Letras 



da UFRJ. Vale ressaltar que sua constituição ainda está em fase inicial, só contendo 19 

crianças, distribuídas por faixa etária, fatores sócio-econômicos e sexo.   

 

4.2.1 A amostra e os informantes 

 

 A amostra AQUIVAR/ PEUL constituiu-se, nesse momento, de dezenove crianças 

nascidas no Rio de Janeiro, cujos pais são, na sua maioria, naturais da cidade. A amostra é 

estratificada em função de idade, sexo e característica sócio-econômica. Um dos objetivos 

da amostra é proporcionar a observação do desenvolvimento da aquisição em crianças com 

diferentes características sociais. Optou-se por observar as características sócio-econômicas 

das crianças em função de um conjunto de aspectos: renda familiar, estabelecida a partir 

das faixas do IBGE, habitação, escolaridade dos pais, bens de consumo1.  

 Como a constituição da amostra ainda está em andamento, não há uma distribuição 

uniforme das crianças para os três parâmetros de constituição. Optou-se nesse estudo 

observar o desenvolvimento da aquisição das marcas flexionais de número e pessoa dos 

verbos em função da idade. Foram estabelecidos seis grupos, obtendo-se as seguintes faixas 

etárias: 2;0; 2;06; 3;0; 3;08; 4;0; 5;0 (em anexo A). Em cada ponto foi considerado um 

intervalo de menos 2 mês e mais de 2 mês para o agrupamento das crianças.  

 

 

 

 

                                                 
1 Tais informações eram colhidas a partir de entrevistas com os responsáveis das crianças, em que eram 
preenchidas a ficha social.  



4.2.1.1 As entrevistas da primeira fase 

 

As primeiras entrevistas da amostra AQUIVAR/ PEUL somam oito crianças, em 

fase pré-escolar – fase que antecede a alfabetização formal, que oficialmente no Brasil é o 

C.A. Foram gravadas, portanto, crianças entre 2;06 a 5;0 de Novembro de 2002 a Julho de 

2003. As entrevistas realizadas nessa fase apresentavam em média 30 a 40 min de 

gravação. Foram utilizadas as seguintes estratégias para estimular a conversa com as 

crianças: 

 

1) Fala espontânea 

Esta etapa iniciou-se com perguntas típicas da sociolingüística, embora direcionadas às 

diversas faixas etárias com a finalidade de deixar o informante mais à vontade na presença 

do entrevistador na presença do pai ou da mãe (em geral a mãe) ou de alguém da família. 

Abaixo, apresentam-se algumas perguntas que eram direcionadas às crianças: 

a) Seus pais te levam para passear aonde? 

b) Eles brincam muito com você? De quê? 

c) Como é que se brinca disso? (objetivo: descrever um tipo de brincadeira) 

d) Se você pudesse pedir três coisas para o papai-noel, o que você pediria? 

e) O que aconteceu no capítulo de ontem da novela X? 

f) Por que seus pais brigam com você? 

Tais perguntas levaram às crianças, na maioria das vezes, a responderem no plural, o foco 

do presente trabalho. 

 



2) Livros de histórias infantis 

 A criança, a partir das ilustrações, deveria (re)contar as histórias como a do 

“Chapeuzinho vermelho”; “Os três porquinhos”; “O Pinóquio”; entre outras. Tal estratégia 

foi muito interessante, pois havia crianças que queria contar todas as histórias, quando não 

contavam mais de uma vez.  

 

3) Desenho 

 Neste desenho, as crianças coloriam, e, a partir de suas gravuras, o informante 

começava a inventar várias historinhas. O entrevistador, com base nas imagens do desenho, 

também perguntava o que a criança estava pintando, com que cor, quem eram os 

personagens da gravura, o que estes estavam fazendo, entre outras. 

 Esta estratégia, em alguns casos, entretanto, não produziu um bom efeito, já que, às 

vezes, as crianças só queriam colorir, e paravam de conversar. Logo, tal tática não foi 

utilizada na segunda fase de constituição da amostra.  

 

 

4.2.1.2 Entrevistas da segunda fase 

 

 As entrevistas da segunda fase foram realizadas a partir de Agosto de 2004. Novas 

estratégias foram introduzidas para estimular as crianças a falar e também com o objetivo 

de obter dados de estruturas fonológicas específicas. Nesta fase, foram gravadas onze 

crianças, de 1;11 a 4;06. Foram mantidas, nessa etapa, as entrevistas sociolingüísticas, que 



buscavam uma produção mais espontânea da criança, além, também, dos livros infantis. As 

inovações estão dispostas a seguir: 

 

1) Quadro magnético com paisagem de praia 

 No quadro havia um desenho de uma praia e diversas pecinhas, de desenhos 

praianos como, por exemplo, peixes, sol, garotas brincando com bola, pegando sol, aves, 

entre outras, os quais se prendiam ao quadro por meio do imã que possuíam. Logo, as 

crianças, à medida que fossem completando a imagem, deveriam dizer o que estavam 

fazendo, além de inventar uma historinha com base na gravura e/ou contar uma experiência 

já vivida na praia ou lugares afins. Normalmente, o entrevistador estimulava as três ações, 

enriquecendo, assim, a estratégia. 

 

2) Seqüência Lógica 

 Outra técnica utilizada, embora menos eficaz, foi a de seqüências lógicas. Estas se 

constituíam de três joguinhos com quatro quadrinhos cada: 

a) Uma menina indo ao cabeleireiro para cortar o cabelo; 

b) Um garoto com dor no dente sendo assistido pelo dentista; 

c) Uma garota na costureira para esta fazer um vestido. 

Cada seqüência era apresentada individualmente, e a criança deveria colocar cada  

quadrinho na ordem dos seus acontecimentos, mostrando o que acontecia em cada um 

deles. Pareceu, no entanto, que a maioria dos informantes ainda não apresentava uma 

percepção cronológica dos fatos, ou, se apresentava, não conseguia realizar a tarefa sem 

ajuda do entrevistador. Por isso, a tarefa era logo abandonada pela criança. 

 



3) Gravuras 

Em uma parte da entrevista utilizou-se um conjunto de gravuras diversificadas. O 

entrevistador mostrava uma a uma, e as crianças eram solicitadas a dizer o que cada uma 

representava. Com isso, eram feitas perguntas em relação à gravura como, por exemplo, 

com a gravura de um circo, o entrevistador perguntava se a criança já esteve em algum 

lugar do tipo, se seus pais já a haviam levado, o que ela faria se fosse em um circo, o que 

tem nesse lugar.  

O tempo de duração das entrevistas é bastante diversificado. A média de duração 

ficou em torno de 1 hora, com algumas durando menos (30 minutos) e outras mais, 

alcançando até 120 mim de gravação, uma vez que duas crianças nesta segunda fase foram 

entrevistadas dois dias consecutivos. 

 

4.2.2 Variáveis utilizadas no estudo da aquisição da flexão verbal variável 

 

 Diversos trabalhos, utilizando o modelo variacionista clássico (Labov, 1972), 

exploraram o caráter variável da concordância verbal, buscando conjugar os 

condicionamentos estruturais e não estruturais para descrever e explicar a ocorrência da 

variante nula e explícita de plural em formas verbais. Dessa forma, considerando-se a 

perspectiva variacionista, serão observados os mesmos grupos de fatores analisados por 

Naro e Scherre (1998; 1996; 1999a; 2000a) Scherre e Naro (1993; 1997; 1998a; 1998b), os 

quais serão comentados a seguir. 

 Os dados coletados foram codificados e submetidos aos programas da série 

VARBRUL, versão Susan Pintsuk. 



4.2.2.1 Variável dependente 

A variável dependente definida nesse trabalho consiste de duas variantes: a presença 

e a ausência da desinência de 3ª pessoa do plural. 

 

4.2.2.2 Variáveis independentes 

a) Posição do sujeito  
 

0. Sujeito adjacente ao verbo.  
 

Cr30: “quando os anões chegaram”  
Cr26: “esses dois hominhos deuØ uma flor”   

 

1. Sujeito à esquerda ao verbo. 
(separado por material interveniente de um até cinco sílabas) 

 

Cr27: “eles se casaram”   
Cr15: “eles não vaiØ”   

 

2. Sujeito à esquerda do verbo, mais distante. 
(separado por material interveniente com mais de cinco sílabas) 
 
 
Cr15: “os negócios do avião que vuaØ”  
 

3. Sujeito posposto ao verbo 

Cr15: “estavam os tes anões e a banca de neve”   
Cr15: “apareceuØ os porquinhos 

4. Sujeito zero distante: sujeito zero cujo referente foi expresso na fala do entrevistador. 
 

E: “Essa é a bolinha de encher.Mas, que que esses dois menininhos tão fazendo aqui?  
Cr18:: Tão jogando bola.” 
 
E: “hum...é o que? Seus pais também foram? 
R17: foiØ” 



 
 
5. Sujeito zero próximo: sujeito zero cujo referente apresenta-se a uma distância de até 
cinco cláusulas precedentes. 
 

Cr30: “Quando os anões chegaram, viram a Branca de Neve dormindo.” 
Cr15: “os três anões tava chegando, aí chegouØ” 

 

b) Saliência Fônica 

 

a. nível 1a (oposição não acentuada, que não envolve mudança na qualidade da vogal na 
forma plural). 

 
Cr15: “eles vivem num sítio”   
Cr15: “dois negócio bebeØ”  
 

b. nível 1b (envolve mudança na qualidade da vogal na forma plural). 

Cr15: “eles tabalham”  
Cr15: “eles eraØ muito poderoso”  

 

c. nível 1c (envolve acréscimo de segmentos na forma plural). 

 

d. nível 2a (oposição acentuada, que envolve apenas mudança na qualidade da vogal na 
forma plural). 

 

Cr17: “eles vão querer nadar”   
Cr20: “a baba e a papai taØ chorando” 
 

e. nível 2b (envolve acréscimo de segmento sem mudança vocálicas na forma plural; inclui 
o par foi/ foram que perde a semivogal). 
 

Cr31: “Os tles porquinhos saílam de casa”  
Cr31: “os irmão dos porquinhos foiØ pra casa”  
 



f. nível 2c (envolve acréscimos de segmentos e mudanças diversas na forma plural: 
mudanças vocálicas na desinência, mudanças na raiz, e até mudanças completas). 

 

Cr15: “eles são bonzinhos”  
Cr31: “meus padrinhos éØ o primo das minhas madrinhas”   

 

c) Traço humano 

h- Núcleo do sujeito [+ humano] 

Cr27: “eles foram passear”    
Cr26: “elas dançaØ”  
 
 
i- Núcleo do sujeito [- humano] 

Cr27: “os meus dentinho daqui taØ nascendo”  

 

d) Tempos verbais 

p – presente 

Cr07: “eles tão aqui sentados” 
Cr30: “meus padrinhos éØ o primo das minhas madrinhas”   
 

s – passado 

Cr31: “eles faziam uma casa”   
Cr31: “os irmão dos porquinhos foiØ pra casa”   
 
f – futuro 

Cr18: “eles vão querer nadar”   
Cr15: “eles não vaiØ” 
 
 Como a flexão do presente caracteriza-se por ser a forma não-marcada para tempo, 

espera-se que este tempo verbal seja o mais freqüente na fala das crianças.  

  

 



e) Marcas do sujeito no nível oracional 

0 – Quando o sujeito for nulo 

1 – Presença da forma de plural explícita no último elemento não inserido em um sintagma 
preposicional (sprep) 

 
Cr15: “eles blincam”   

Cr12: “eles namolaØ”  
 

2 – Presença da forma de plural zero no último elemento não inserido em um sintagma 
preposicional (sprep) 

 
Cr15: “Os cachorros peto estavam lá”  

Cr15: “aí os porquinho ficouØ aqui” 
 

3 – Presença da forma de plural explícita no último elemento inserido em um sintagma 
preposicional (sprep) 

 

4 –Ausência da forma de plural no último elemento inserido em um sintagma preposicional 
(sprep) 

 

Cr15: “os negócios do avião que vuaØ.”   

5 – Presença de numeral no último elemento 

 

f) Efeito gatilho  

s – quando a criança reproduzir o mesmo item lexical do entrevistador. 

E: “e onde que eles vivem? 
Cr15: eles vivem num sítio.”  

 

n – quando a criança não fizer uso da mesma forma utilizada pelo adulto. 

E: “é? Então lê pra mim, vai...que que eles estão fazendo? 
Cr17: taØ correndo” 
 



 g) Faixa etária: A análise da idade é importante, uma vez que serve para mostrar se a taxa 

da marca de plural aumenta em função da faixa etária, à medida que avança o processo 

aquisitivo.  

 Vale relembrar que a variável sócio-econômica e sexo não serão analisados, uma 

vez que não há uma boa distribuição das crianças já gravadas em função dessas variáveis. 

Há evidências de que a variável sexo não tem efeito diferenciado no período aquisitivo, 

uma vez que se acredita que a criança de 3 a 4 anos não reflita o comportamento do adulto 

(Ver capítulo 3: 3.2). Logo, a criança adquiriria as diferenças de estilo e sexo/gênero com a 

vivência, com o aumento de sua exposição ao input e com a ida à escola. Em função dessas 

considerações seria interessante observar o comportamento das crianças no período 

aquisitivo em função dessa variável, mas a amostra do jeito que está constituída ainda não 

permite esse tipo de estudo. 

 

 

 

 Neste capítulo, inicialmente, foram discutidas as hipóteses de trabalho que 

orientaram esta pesquisa. Em seguida, foram explicitados os métodos de constituição da 

amostra, com a descrição das duas fases pelas quais a amostra passou. Para finalizar, foram 

apresentadas as variáveis estruturais e não-estruturais utilizadas na análise dos dados de 3ª 

pessoa do plural. No próximo capítulo, serão apresentadas a análise dos dados e a discussão 

dos resultados. 

 



CAPÍTULO 5 

Análise dos dados 

 

Nesse capítulo os resultados serão apresentados em dois blocos. Primeiramente uma 

análise da realização das desinências de todo o paradigma flexional, salvo as de 3ª pessoa 

do plural, independentemente do tipo de ocorrência na língua-alvo, categórica ou variável, 

e em seguida serão analisados os dados de flexão de 3ª pessoa do plural. 

 As entrevistas das crianças, como já ressaltado no capítulo sobre metodologia, não 

se apresentam uniformes, o que pode interferir na análise por faixa etária. As entrevistas 

com crianças, bem como se sabe, não é uma tarefa muito fácil, visto que elas, no meio da 

gravação, levantam, correm, deixam de falar, o que dificulta a gravação. 

 Alguns tipos de ocorrências não foram computadas como dados e foram excluídas 

da análise como, por exemplo:  

a) os marcadores discursivos e as interjeições: olha; escuta; ah, é? Não, é? 

 

b) dados produzidos com o verbo é, apresentando valor de afirmação: 

 

(Cr27: 5;0. conversando com a entrevistadora) 
E: O bichinho vai dormir no papel? 
Cr27: é 
 

c) Verbos no imperativo: 

 
(Cr25: 3;0. conversando com a entrevistadora) 
E: Cadê ela? Pede a Giuli pra pegar pra você.  
A: Oh, Giuli, pega pra mim aquela boneca. 



 

d) Formas cristalizadas: 

 
(Cr30: 4;11. contando uma historinha de um livro) 
Cr30: “Era uma vez...." 
 

 As formas verbais analisadas contabilizaram, então, um total de 2.855. Analisando a 

tabela abaixo, percebe-se que as formas de plural constituem uma pequena proporção em 

comparação com as formas do singular, sendo a forma da 3ª p. do singular a mais 

freqüente.  

 

1ª p. sg. 2ª p. sg. 3ªp. sg. 1ª p. pl. 
(a gente) 

1ªp. pl. 
(nós) 

2ª p. pl. 3ªp. pl. TOTAL 

1.097 57 1.342 58 44 1 252 2.855 
Tabela 1: Formas verbais por pessoa gramatical. 

 

 Observa-se que a 3ªp. do sg foi mais freqüente, com 1.342 formas verbais, seguida 

da 1ª p. do singular, com 1.087, da 3ª p. do pl., com 252, da 1ª pessoa do plural com a 

forma a gente, com 58, da 2ª pessoa do singular, 57, da 1ª p. do plural com a forma nós, 

com 44, e apenas uma ocorrência da 2ª pessoa do plural. Essa baixa ocorrência tanto da 2ª 

p. do singular quanto do plural, em geral, deve-se ao tipo de gênero do discurso utilizado – 

a entrevista, uma vez que esta, dentro da sociolingüística, não visa à interação, mas à 

expressão mais natural possível do falante, com interferências mínimas do entrevistador, 

para contornar o chamado paradoxo do observador (cf. Labov, 1972). Somado a isso, 

salienta-se que há uma grande dificuldade em relação à coleta de dados em entrevistas com 

criança.  



O mesmo se verifica na análise de Rubino e Pine (1998), apresentada no capítulo 2, 

que, com 300h de gravação de uma mesma criança, contabilizaram 1.464 formas verbais, 

sendo 929 ocorrências de 3ª do singular, seguidas de 297 de 1ª do singular, 188 de 2ª do 

singular, 10 ocorrências de 1ª do plural com a flexão –mos e 23 de 3ª do plural. Como se 

observa, tanto na amostra AQUIVAR quanto na amostra de Rubino e Pine, há um 

predomínio de referências à 1ª e 3ª p do sing. Essa é uma tendência também observada em 

bancos de dados de adultos, em que é também baixa a presença de ocorrências de 2ª pessoa 

(Paredes Silva, 2003) e também as de 1ª e 3ª do plural. A obtenção de dados dessa natureza 

em quantidade suficiente para estudos sociolingüísticos é obtida através de estratégias de 

condução da entrevista por parte do entrevistador para garantir a possibilidade de uso do 

plural (Paiva, 2003).  

Comparadas às ocorrências em relação à quantidade de dados em função da pessoa 

gramatical, percebe-se uma grande diferença entre os números da Tabela 1 e a distribuição 

encontrada em Rubino & Pine com relação, principalmente, à 2ª do singular e a 3ª do 

plural. Essa diferença em relação à 2ª pessoa deve-se provavelmente à participação da mãe 

da criança nas entrevistas, o que possibilitou uma maior interação entre criança e 

entrevistador. Em relação à 3ª pessoa do plural, verificamos que as estratégias usadas na 

constituição da amostra AQUIVAR se mostraram eficazes na produção dessas formas 

verbais pelas crianças. A média de ocorrência de 3ª p. do plural por criança foi de 18 dados. 

 A tabela a seguir apresenta as ocorrências das formas verbais em função da faixa 

etária. Calculou-se o percentual de ocorrência da forma verbal em função da forma 

esperada na fala do adulto.  

Apresentamos a seguir freqüência das ocorrências da marca de flexão verbal 

esperada em função da pessoa do discurso e da idade. 



 

 

 2;0 2;6 3;0 3;08 4;0 5;0 
  %  %  %  %  %  % 

1ªp. do sg 44/94 47 116/137 84 253/273 92 66/ 73 90 209/225 93 380/385 99 
2ªp. do sg. --- --- 21/21 100 12/12 100 6/ 6 100 16/16 100 21/21 100 
3ªp. do sg. 70/70 100 160/160 100 239/ 239 100 121/122 99 425/429 99 391/393 99 
1ªp. do pl. 
(A gente) 

1/1 100 --- --- 10/15 66 2/ 2 100 18/18 100 22/22 100 

1ªp. do pl 
(Nós) 

--- --- 4/ 4 100 17/17 100 2/ 2 100 6/ 7 86 4/ 8 50 

2ªp. do pl. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
3ª p. do pl. 25/60 42 0/ 3 0 10/17 59 0/ 13 0 78/121 64 28/ 45 62 

Tabela 2: presença da flexão em função da pessoa do discurso e da faixa etária. 
 

 Observa-se, com exceção dos dados de 1ªp. do plural com sujeito – nós, um 

aumento da freqüência de concordância em relação às formas marcadas, ou seja, aquelas 

que apresentam uma flexão específica, como as de 1ªp. do sg, 3ªp. do pl. Com relação às 

pessoas gramaticais que se constroem com a forma não-marcada, vê-se desde a faixa mais 

baixa da amostra o uso categórico da forma correspondente. 

 Vale ressaltar que houve diversas formas produzidas devido ao efeito gatilho, no 

qual as crianças fazem uso do mesmo verbo que fora produzido pelo adulto. Tal efeito pode 

garantir tanto a marca de concordância esperada, conforme ocorre com a 1ª p. pl. com 

relação ao pronome nós, 

 

(Cr12: 3;08, conversando com a entrevistadora) 
E: vc já é grandinha, não pode mais mixar né? Vamos brincar? 
Cr12: vamo 
 

quanto à forma não marcada, ou seja, quando a criança substitui, por exemplo, a flexão da 

1ªp. sg por uma de 3ª, por esta última fazer parte da pergunta: 



 

 

(Cr06: 2;06;26. conversando com a entrevistadora) 
E: ah...ih, vc sabe que que isso aqui? É um barquinho. Vc já andou de barco? Já? Eu nunca 
andei. É bom andar de barco? Vc não tem medo não do barco afundar? Tem? Ah, bom. Vc 
sabe nadar?  
Cr06: *sabe 
 

 

 A análise dos dados será dividida em duas partes: a primeira constituíra da análise 

descritiva da ausência ou presença da concordância em cada pessoa do discurso; e a 

segunda, focalizará a 3ªp. do plural. 

 

5.1) 1ª pessoa do singular  

 

O gráfico abaixo reflete a aquisição da flexão da 1ª p. do singular pelas crianças de 1;11 a 

5;0 anos de idade. 

Grafico 1: Realização da 1ª pessoa do singular 
por faixa etária
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 A taxa de concordância da 1ªp. do sg. fica, inicialmente, em torno de 47% e, a 

mesma vai crescendo, tendo como realização quase categórica nas faixas etárias finais da 

amostra. 

 No primeiro grupo, que compreende a idade de 1;11 a 2;01, a taxa de presença da 

marca é relativamente baixa. Os casos que não apresentaram a flexão adequada foram, em 

sua maioria, os em que houve substituição pela forma não-marcada de 3ªp. Esta forma por 

ocorrer com várias pessoas do paradigma (1ªp. do sg: cantava; com a 2ªp do sg: cantava; e a 

1ªp. do pl – A gente: a gente cantava), faz com que seu type seja bastante freqüente. Logo, 

com o aumento da exposição ao input, a criança armazenará mais exemplares em relação a 

esse type, o que formará esquemas mais fortes e mais definidos, fazendo com que, a partir 

da organização lexical, sua estrutura seja adquirida mais cedo. 

 Pizzuto e Casseli (1992: 528), no estudo da aquisição da morfologia verbal do 

italiano, também observaram que a marca de 3ª p. do sg se desenvolve com um padrão mais 

regular do que as flexões de 1ªp. do sg., uma vez que aquela flexão pode ser considerada a 

“forma mais neutra e não marcada para a referência de pessoa”. Logo, a forma não-marcada 

serve, também, como estratégia para a realização da 1ªp. do italiano, enquanto esta ainda 

não foi incorporada, como se vê nos exemplos abaixo 

 

“F: 1;10: *agguista (= aguisto) io à “fix – 3 sg (= fix – 1 sg) I”. 
C: 1;7: pallone l’* (= apri) à “ball it *open – 3 sg (= open – 2 sg)”. 
 

Vale ressaltar que essas formas de 3ª também aparecem por meio do efeito gatilho, em que 

as crianças reproduzem a fala dos mais velhos como se vê a seguir: 

 

(Cr17: 1;11;09, conversando com a entrevistadora) 



E:você viu televisão? 
Cr17: viu não 
 

 Tomasello (2000: 239) não fala em efeito gatilho, e sim em uma aprendizagem cultural, a 

que o autor denominou de “imitativa”, afirmando que as crianças nas faixas iniciais são 

imitadoras da fala do adulto (ver capítulo 3). Tal fato foi por ele comprovado no estudo da 

aquisição de verbos e construções sintáticas, cujas realizações correspondem à forma como 

as crianças ouviram e entenderam seus interlocutores. 

 Uma outra estratégia empregada é o uso das regularizações, em que a criança 

generaliza a marca flexional regular para os verbos irregulares, como pode ser observado 

no exemplo a seguir: 

 

(Cr22: 2;01;24. conversando com a entrevistadora) 
E: Você sabe o que é isso? 
Cr22: não sabo 
 

 O verbo saber no PB corresponde à classe de verbos irregulares. Ao invés de a 

criança produzir a flexão de 1ªp. correspondente a esse verbo, a qual seria eu sei, ela 

transferiu o sufixo flexional regular e agregou à raiz do verbo, produzindo, assim, eu sabo. 

Quando se observam outros dados de Cr22, percebe-se que para fazer referencia à 1ªp. do 

sg, ora ela utiliza a forma não-marcada (eu sabe), ora sua regularização (eu sabo).  

Como Ramos (2005) ressalta, as generalizações produzidas durante o processo 

geram mapeamentos, que podem vir a se sustentar ou não, dependendo do contexto. Se a 

forma mapeada for prevista no sistema lingüístico, ela encontrará reforço no próprio input; 

entretanto, se o mapeamento não for previsto, ele não receberá tal suporte, e a forma 

permanecerá apenas por um período no sistema, competindo com outra que desempenha 



função semelhante, até que seja superada. De acordo com essa visão, a criança infere a 

estrutura lingüística, o que é verificado nesses dados, pois, para as crianças generalizarem, 

antes elas precisam possuir um número de exemplares suficientes para perceber, por 

exemplo, que o –o é a flexão da 1ªp. do sg, como em: brinco, como, abro. A partir do 

mapeamento desses exemplares, ela poderá inferir que o último morfema representa a 1ª do 

singular e, com isso, fazer as generalizações. 

 O que se verifica sobre crianças adquirindo o PB, então, difere do que já observado 

em outras línguas com respeito às afirmações de Clahsen, Aveledo e Roca (2002:609), que 

estudaram a aquisição da morfologia verbal do espanhol, e de Pizzuto e Casseli (1992:525), 

que analisaram a aquisição da morfologia verbal do italiano. Suas observações mostram-se 

semelhantes ao que ocorre, normalmente, na literatura sobre a aquisição da morfologia 

verbal e nominal, em que a aquisição se dá em uma curva em U, no qual as crianças 

começam a regularizar as formas verbais depois de um período de “performance correta” e 

voltam, depois desse período de regularização, a apresentar um comportamento semelhante 

ao dos adulto. Essa curva em U, entretanto, não foi observada na aquisição da concordância 

verbal no PB, como se pode ver com o gráfico da 1ªp. Todavia, se faz necessário 

informantes mais novos com um tempo de gravação considerável para checar realmente tal 

afirmação. 

Há outros dois casos interessantes que se observou neste grupo. O primeiro foi o uso 

do infinitivo que ocorreu no lugar da flexão de 1ª p., como se vê nos exemplos abaixo: 

 

(Cr07: 2;10;09. conversando com a entrevistadora) 
E: A gente faz assim...você quando vai à praia você brinca com a areia? Brinca? Você faz o 
que com a areia? 
Cr07: binca(r) 

E: faz o quê? 



Cr07: binca(r)  
 

 Percebe-se que, nesse período, a criança está adquirindo a flexão verbal, no entanto, 

como ela ainda se encontra no começo desse processo, ela não consegue analisar as flexões 

de tempo e concordância separadamente e vê o verbo como um item lexical individual cujo 

comportamento sintático deve ser aprendido um por um. É o que Tomasello (2000, p. 213) 

previu na Hipótese dos “Verbos-Ilha” em que a recente linguagem das crianças é 

organizada e estruturada ao redor de verbos individuais e outros termos predicativos. 

Portanto, dependerá da freqüência de ocorrência em função do número de exemplares para 

haver a depreensão da flexão; logo, o armazenamento das ocorrências no léxico ou na 

gramática é que possibilitará tal depreensão das estruturas lingüísticas abstratas. Se não 

houver essa análise das estruturas, a criança poderá substituir a forma marcada por uma não 

marcada ou, até mesmo, por uma forma de infinitivo, conforme já foi observado. 

 O segundo caso interessante, mas só presenciado na fala da criança mais nova, de 

1;11, foi o uso de uma outra estratégia, em que a criança se referia a ela mesma usando seu 

próprio nome ao invés do pronome da 1ªp. sg, acompanhado da forma de 3ªp. do sg: 

 

(Cr17: 1;11. conversando com a entrevistadora) 
E: você não sabe contar essa não? 
Cr17: A Júlia não quer falar 
 

O mesmo foi observado no processo de aquisição do italiano por Pizzuto e Casseli (1992: 
535): 

 

C: 1;9: Maggia Cadia? por mangio io? 

 (“eat – 3 sg Claudia?” por “eat – 1ª sg I?”) 

 

F: 1;10: Checco batte por io batto 



 (“Francesco bang – 3 sg” por “I bang – 1 sg”) 
 

M: 2;3: Marco vuole por io voglio 
 (“Marco want – 3 sg” por “I want – 1ªsg) 
 

 No segundo grupo, que compreende a faixa de 2;05 a 2;06, houve um aumento 

significativo da taxa de concordância, de 47% para 84%. Os casos em que não houve a 

marca formal, a flexão foi substituída também pela forma não marcada e não ocorreram 

casos de regularização. O fato, entretanto, de não ter ocorrido tais regularizações, não é, 

provavelmente, porque estas não ocorram mais, mas por não constituírem a estratégia mais 

freqüente, o que torna seu registro mais difícil. 

Nas duas faixas etárias seguintes, 2;10 a 3;0, e a de 3;08, a taxa de concordância 

ficou, respectivamente, em 93% e 90%; observou-se ainda o uso da forma não marcada e 

das regularizações: 

 

(Cr12: 3;08. conversando com a entrevistadora) 
E: você não sabe contar essa não? 
Cr12.: sabo  
 

(Cr02: 2;11;15. a mesma situação acima) 
E: Ce você não falar, a gente não vai brincar. // A gente só vai brincar se você falar.  
Cr02:Eu não sabo 
 

Vale ressaltar que o uso de regularização ocorreu até os três anos, sendo depois o 

uso da marca de concordância entre o sujeito e o verbo quase categórico.  

Isso pode ser explicado por a faixa dos 3 anos ser um divisor de águas, segundo 

Tomasello (2000:253), já que, até tal idade, as crianças usam verbos individuais e 

construções sintáticas do jeito que ouviram e entenderam (ver capítulo 4).  



 Na faixa de 4;0 a 4;04, a taxa de concordância ficou em 93%. Neste grupo, além de 

se verificar o uso da forma não marcada, observou-se, também, um caso de regularização 

da raiz verbal.  

 

(Cr26: 4;0. conversando com a entrevistadora) 
E: onde é que você vai? 
Cr26: eu vou pra Inhaúma, eu dormo lá em Inhaúma.  

 

 No último grupo, o qual abrange a idade de 4;11 a 5;0 anos, o uso da desinência de 

1ª pessoa do singular é quase categórico, aparecendo em 99% dos casos. Os poucos dados 

sem a marca constituíram-se a partir do uso da forma não-marcada. 

 A partir dessa análise, pôde-se observar, no corpus, que os casos registrados de 

regularização só ocorreram com um tipo de verbo, o verbo saber e nas primeiras faixas 

etárias; contudo, isso vai diminuindo de acordo com o aumento da idade, ou seja, de acordo 

com o aumento da exposição ao input, em que alguns verbos vão se tornando mais 

freqüentes para as crianças, e estas vão depreendendo e reanalisando a estrutura verbal, 

percebendo, com isso, que há uma flexão que marca a 1ª p. do sg., por exemplo, e, 

conseqüentemente, vão estocando-a dentro de um sistema morfológico verbal mais geral.  

 Observa-se, então, um processo de desenvolvimento gradual em que as crianças 

utilizam como estratégia principal à forma verbal mais freqüente, a forma não-marcada de 

3ª p.,ou porque é a utilizada nas diversas pessoas do paradigma verbal na língua alvo (ver 

cap 2) ou porque é a forma presente nas perguntas direcionadas às crianças.  

 

 

 



5.2) 2ª pessoa do singular 

 

Sabe-se que no dialeto carioca o falante pode fazer uso tanto do pronome Tu quanto do 

Você (Paredes Silva, 2000) para fazer referência à 2ª pessoa do discurso (ver capítulo 2). 

Com a redução do paradigma flexional, já observado por Duarte (1995), esses dois 

pronomes podem vir acompanhados do mesmo elemento verbal: Você + forma de 3ªp. do 

sg ou Tu + forma de 3ªp. do singular; com nos exemplos: “Tu vai à festa” e “você vai à 

festa”. Como tal forma é bastante freqüente no input e na fala das crianças, sua realização 

tenderá a ser categórica na fala das crianças, conforme pode ser observado na tabela 3; 

logo, a questão não é observar o verbo em si, mas a proporção do uso de tais pronomes; 

para isso, separaram-se os dados em relação ao seu sujeito: 

 

 2;0 2;6 3;0 3;08 4;0 5;0 
Você -- 2 8 4/6 15 21 

Tu -- -- 4 -- 1 -- 
Total -- 2 12 6 16 21 

TABELA 3: Pronome de 2ª pessoa em função da faixa etária 
 

 De acordo com a tabela 3, percebe-se que há um número maior de dados com o 

pronome você, o que já era esperado, uma vez que o pronome tu está chegando aos poucos 

às falas informais do Rio de Janeiro, sendo o pronome você ainda o mais usado, como já 

observado por Paredes Silva (2003).  

Quanto ao uso da forma não marcada, esta foi categórica nos grupos que compreendem 



dos 2;06 de idade até os 5;0 anos. No grupo dos 3;08, houve a falta de concordância não em 

função da flexão em si, mas pela troca modal; devido a isso, tal ocorrência não foi 

contabilizada.  

(Cr12: 3;08. conversando com o entrevistador) 
E: eu não sei, estou perguntando para você, como é que é? 
Cr12: * volta da compete, é assim, consiga não você, você não consiga não? 
 

5.3)  3ª Pessoa do singular 

 

O gráfico abaixo reflete a aquisição da forma verbal da 3ª p. do singular pelas crianças de  

1;11 a 5;0 anos de idade. 

 

Gráfico2: Realização da 3a. p. do singular 
por faixa etária
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 Em função do fato de que a 3ª pessoa se constrói com a forma não marcada o 

esperado é que as crianças a utilizassem quase categoricamente, o que pode ser 

comprovado no gráfico. No entanto, cabe registrar algumas ocorrências que mostram um 

comportamento fora do esperado.  

 Aos 3;08, houve uma superposição de flexões verbais da 1ªp. do sg que fez com que 

um verbo, que deveria estar na 3ªp., ficasse na 1ª, como se pode ver abaixo: 

 



(Cr12: 3;08. conversando com o entrevistador) 
E: o que que vocês gostam de fazer juntos? 
Cr12: binca . bibi, tia já subi na escada e mimi , na escada não, mimi não já subi, ai a buxa 
keka corro, correu. 
 

 Essa seqüência de verbos claramente interferiu na produção da flexão de 3ªp. tanto 

que, logo após a produção inadequada, a criança repetiu a oração com o verbo adequado. 

 No grupo dos 4;0 anos, houve casos em que o verbo de 3ªp do singular foi 

substituído pelo de plural: 

 

(Cr15: 4;04;19. contando uma historinha para o entrevistador) 
E: pega lá pega lá se não vai voar 
Cr15: peguei 
E: ham 
Cr15: aí estavam os tes anões a blanca de neve, a blanca de neve ...a buxa deu uma maça 
envenenada pa ela aí morreu estavam um anãozinho aí aí [init.] 
 

(Cr15: 4;04;19. a mesma situação de cima) 
E: e essa? 

Cr15: do Patinho feio. O patinho feio estava no ovo, aí esqueceu aí o patinho ficou 
chorando aí a galinha falou “não chora!” aí porque ele tava nadando aí o patinho estavam 
lá aí todo mundo “o patinho não toma banho, o patinho não toma banho” aí esse patinho aí 

viu um pato voador aí o pato voou aí o pato comeu o peixe aí ele tava assim lá aí estava 
(incompreensível) aí caiu. 

 

(Cr26: 4;0. conversando com o entrevistador) 
E: que bicho é esse aí? Qual é o nome desse bicho aí? 
Cr26: é borboleta. Borboleta, borboleta. 
(interrupção) 
Cr26: aí ele entravam na casa... que que é isso aí pra escutar? Pra gravar eu? 

 

No grupo dos cinco anos, ocorreu também a mesma substituição: 

(Cr30: 5;0. conversando com a entrevistadora) 
E: era ketchup? Como é que você sabe? 

Cr30: ele botou. <ma...> mas ele BOTARAM no corpo, assim. 
 



Em um caso, no entanto, o verbo usado pela criança foi o mesmo utilizado pelo adulto, 

tendo, assim, o efeito gatilho: 

 

(Cr31: 5;0. conversando com a entrevistadora) 
E: Qual o nome delas? 
Cr31:Tainá e Calo 
E: São gordinhas? 
Cr31: Não, o resto são gorda e feia. 
 

 Rubino e Pine (1998: 51) afirmam, entretanto, que as produções com ausência de 

concordância da 3ªp. do singular começam a aparecer no mesmo momento em que as 

flexões da 3ªp. do plural começam a ser produzidas, em conseqüência da reorganização das 

formas verbais dentro do sistema verbal. Isso, no entanto, não se confirma nesses dados, 

pois como vamos ver, a produção da flexão de 3ªp do pl. vai começar também aos 2;0,e 

nessa faixa etária, assim como na seguinte, de 2;06, a forma não-marcada de 3ªp sg. ocorre 

categoricamente, não havendo, portanto, essa diminuição da marca de concordância, como 

elas afirmam. 

 

5.4) 1ª pessoa do plural 

 

A 1ª p. do pl. em PB, como já se viu no trabalho de Omena (1986) e no capítulo 2, faz-se por meio da construção a gente + 

3ªp. do sg. ou nós + 1ª p. do pl., na língua padrão. Sua variação, contudo, também, é possível no sistema do português, mas, como 

observou Omena, tal processo é muito pouco freqüente na fala urbana, já que quando o sujeito se faz com o pronome nós a chance de 

aparecer a flexão –mos é de 96%, e com a forma a gente a probabilidade de surgir a forma não marcada fica em 97%; portanto, há poucos 

dados com a seguinte estrutura: a gente + 1ªp. do pl. e nós + 3ªp. do sg, no dialeto carioca. 

Os dados coletados na amostra de aquisição estão apresentados a seguir em função 

do tipo de pronome: 



 2;0 2;6 3;0 3;08 4;0 5;0 

A gente 
1 -- 10/15 2 18 22 

(Nós) - mos -- -- 27 2 6/ 7 4/8 
TABELA 4: Realização da 1ª pessoa do plural em função do tipo de sujeito e da  

faixa etária. 
 

 A referência à 1ª pessoal do plural parece iniciar-se pelo uso da aquisição da 

construção a gente + 3ªp. sg., começando na primeira faixa etária, como se vê na tabela; 

entretanto, em tal momento, não se pode falar em uma aquisição da estrutura, visto que só 

ocorreu uma forma, a qual pode ter sido influenciada pelo efeito gatilho, como será visto a 

seguir. 

 No grupo que abrange 2;10 a 3;0, a concordância deu-se em 67% dos casos. Às 

vezes em que não houve a presença da forma não-marcada, ocorreu a substituição pela 

forma da 1ªp. do plural - mos: 

 

(Cr07: 2;10;09. conversando com a entrevistadora) 
E:outra menininha...vamo botar essa menininha aqui, ó...junto de todos os outros 
menininhos e depois a gente brinca com eles 
Cr07: é 
E: né? 
Cr07: a gente vai botar na mesa, aí a gente vamo derrubar não 
 

(Cr07: 2;10;09. conversando com a entrevistadora) 
Cr07: é, a gente vai guardar 
E: isso 
Cr07: a gente vamo subir... 
 

Nos demais grupos etários, o uso da forma não-marcada foi categórico, sendo, uma 

estrutura bastante freqüente. 



 Tal produtividade, contudo, não foi verificada para 1ªp. pl. com a forma nós. Salvo 

em um caso, todos utilizaram o mesmo verbo: vamos. O mesmo ocorreu com a análise de 

Rubino e Pine (1998: 52) que constataram que a produção “correta” da flexão da 1ªp. do pl  

com – mos pode ser estabelecida por uma estreita flexibilidade dessa forma. Vê-se, então, 

que elas já estão admitindo que há uma flexão. Todavia, não se pode considerar que as 

crianças já estejam analisando o morfema –mos como flexão, pois o que pode estar 

ocorrendo é que o item lexical e não a flexão possa estar sendo adquirida. Portanto, 

diferente da forma de 3ª p. do sg., não se pode dizer que a flexão de 1ª p. pl. com –mos seja 

produtiva.  

 Para as crianças da amostra, vê-se que até os 5 anos , a criança não depreende que o 

morfema –mos expressa a referência à 1ª pessoa do plural. É possível que, mesmo aos 

cinco anos, a criança utilize essa forma como não analisada. Uma evidencia disso é que tal 

flexão, com exceção de um verbo, não foi utilizada em outros itens verbais, ocorrendo 

somente com um mesmo tipo de verbo.  

O único verbo diferente de vamos que ocorreu com o morfema –mos, foi o beber na 

faixa dos 3;0 anos de idade:  

 

(Cr18: 2;10. conversando com a entrevistadora) 
E: Eu vou botar. E que mais vocês fizeram na praia? 
Cr18: eles fizeram o quê? Bebemo água de coco. 
 

Mas também não se pode afirmar que esta criança adquiriu tal flexão, já que de 9 verbos, 

concordando com o pronome nós, somente este foi diferente de vamos. 

Na faixa etária dos 3;08, o uso do verbo vamos é o único registro de ocorrência do 

morfema -mos. No grupo dos 4 anos, observou-se um caso de sujeito composto em que o 



morfema não ocorreu: 

 

(Cr15: 4;04;19. conversando com a entrevistadora) 
E: O que que vocês conversam? 
Cr15: A gente conversa... 
E: É o que você e seu pai o que? 
Cr15: Eu e o meu pai conversa de... 

 

Aos 5 anos de idade, quando apareceu um verbo diferente de vamos, também não havia 

concordância entre o verbo e o sujeito: 

 

(Cr28: 5;0. cantando) 
E: Que que você vai quer pra sua outra festa? O que vai ter na sua festa de aniversário?  

Cr28: (cantando) Vermelho é nós. Vermelho é nós, é nós.   
  

Logo, as ocorrências do item vamos na fala das crianças foram, na sua grande 

maioria, em resposta a alguma pergunta do entrevistador, que continha essa forma verbal. A 

freqüência maior ou menor de vamos na fala da criança está diretamente relacionada ao seu 

aparecimento ou não na estrutura da pergunta do entrevistador. Evidencia-se, portanto, o 

efeito gatilho, isto é, o potencial de repetição/ imitação de estruturas ancoradas na fala do 

interlocutor, e como se sabe verbos com o morfema -mos é pouco freqüente na fala dos 

adultos1. Há, então, poucas estruturas direcionadas às crianças com esse sufixo, e como as 

estruturas emergem das representações, conforme postula o modelo de redes, se houver 

poucas representações, nenhuma estrutura emergirá, ou seja, se não houver um número 

                                                 
1 Um levantamento da fala dos adultos da Amostra Censo 1980 (48 entrevistas), utilizando o programa de 
concordância Concapp – Concordance and Word Profiler for Windows Opearting Systems, revelou que a 
forma vamos não é muito freqüente (438 ocorrências), se comparada a outros itens como o advérbio depois 
(1.198), o substantivo coisa (2.340) e o pronome eu (18.799). Esses três últimos resultados foram coletados do 
estudo de Benayon (2005). No entanto, se comparado a outros verbos com a frexão -mos, o item verbal vamos 
passa a ter freqüência relativa alta.  



suficiente de diferentes verbos com a flexão –mos, a criança não conseguirá depreender e 

analisar tal flexão para posteriormente transferi-la aos demais itens verbais. 

 Percebe-se, com isso, que o sufixo –mos até aos 5 anos não é produtivo, e seria 

interessante observar, então, nas próximas pesquisas, se há um aumento e uma transferência 

desse sufixo flexional para outros verbos no período escolar. 

 

5.5) 2ª pessoa do plural 

 

 Com relação à produção da segunda do plural, destaca-se que o sujeito da 2ªp 

pl.realiza-se na fala como: Vocês + 3ªp. do pl. De acordo com Duarte (1995), o uso de vós 

+ 2ªp. do pl entrou em desuso na fala do PB, só aparecendo em frases bíblicas. Logo, sua 

presença na fala tanto das crianças quanto na dos adultos será quando alguém pronunciar 

alguns dizeres pertencentes a esse gênero textual, sendo, então, considerada com uma 

expressão formulaica, como se vê no exemplo abaixo: 

 

(Cr15: 4;04. cantando) 
E: Qual a música da merenda que você canta? Peraí. 
Cr15:Papai do Céu, abençoais a nossa merendinha, vamos comer. Amém. 
 

O que há, então, é uma repetição de uma expressão formulaica e não uma aquisição da 

flexão verbal, visto que a criança em 120 min. de conversa não transferiu tal sufixo 

flexional para nenhum outro verbo e nem voltou a repetir tal forma. 

 Devido ao gênero do discurso utilizado não houve nenhuma construção referente à 

primeira alternativa, vocês + 3ªp. do pl, nem sua variação. Houve, entretanto, um caso em 



que o entrevistador usou o pronome Vocês, mas o mesmo não foi usado pela criança; logo 

não se sabe se a criança quis concordar com o pronome nós ou se estava apenas repetindo a 

forma presente na pergunta: 

(Cr27: 5;0. conversando com a entrevistadora) 
E: vocês ajudaram ela? 
Cr27: ajudaram 
 

Vale, então, buscar novas estratégias para fazer com que a criança produza tal forma. 

 

5.6) 3ª pessoa do plural 

 

Os dados que analisamos também foram extraídos da Amostra AQUIVAR/ PEUL 

(v. capítulo 4). Retiramos desta todos os dados relativos ao fenômeno analisado, a 

concordância verbal da 3ªp. do plural, o que contabilizou um total de 252 construções.  

Os dados foram submetidos à quantificação pelo programa VARBRUL, versão MS-

DOS, que calcula o efeito de cada grupo de fatores através do cálculo do peso relativo. Para 

o cálculo colocamos como aplicação a presença da marca explícita de plural. Tais dados 

apresentaram um percentual global da presença da marca explícita de plural de 56% (141/ 

252). 

 Dentre os sete grupos de fatores, apresentados no capítulo 4, posição do sujeito, 

saliência fônica, traço humano do núcleo do sujeito, tempos verbais, efeito gatilho, marcas 

do sujeito no nível oracional, faixa etária, o programa selecionou na ordem as seguintes 

variáveis independentes: efeito gatilho; posição do sujeito; saliência fônica e idade, tendo 

como input de concordância .57. Os seguintes grupos de fatores não foram selecionados: 

tempo verbal, os marcadores discursivos oracionais e o traço humano. Serão apresentados e 



analisados a seguir os resultados dos grupos de fatores selecionados. Foi adotado 

inicialmente o procedimento metodológico de fazer uma rodada com todos os dados de 

todas as faixas etárias juntamente em função da quantidade de dados e com o objetivo de 

verificar a pertinência dos condicionamentos para o período aquisitivo. No entanto, uma 

vez que um dos objetivos é verificar a aquisição gradual dos condicionamentos da 

concordância verbal no período aquisitivo, foram realizadas rodadas subseqüentes com 

cruzamento de fatores (faixa etária x efeito gatilho, faixa etária x saliência fônica, faixa 

etária x posição do sujeito), que serão apresentadas na seção 5.6.2.   

  

5.6.1. Análise dos Dados 

 

 A primeira variável independente selecionada foi o efeito gatilho, fenômeno por 

meio do qual as crianças reproduziram o mesmo item verbal utilizado pelo adulto 

imediatamente antes de suas falas. 

Efeito Gatilho AP/ TOT % P.R. 
Sem efeito 76/ 185 41 .16 
Com efeito 66/ 67 99 .99 

TOTAL 142/ 252 56  
Tabela 5: Marcas explícitas de plural nos verbos em função da variável efeito gatilho 

 

 Os resultados revelam que em 99% dos casos em que havia um item verbal utilizado 

pelo entrevistador direcionado à criança, esta fazia uso da mesma forma verbal. É 

importante explicitar, portanto, que, quando a forma de plural esperada na resposta não 

estava na fala do entrevistador/adulto, houve um baixo índice de presença de marca 

flexional, e quando estava presente a concordância foi quase que categórica. Logo, esse 

efeito é visto como um dos fatores principais para a aquisição da marca de concordância, 



confirmando a posição de Tomasello, que ressalta que a linguagem das crianças é 

organizada e estruturada totalmente ao redor dos verbos individuais. Logo, a criança, nos 

estágios mais recentes, usaria não só os itens individuais e construções sintáticas do jeito 

que ela ouvisse e entendesse, como se pode ver a partir da afirmação de Carpenter, Nagell e 

Tomasello (1998b)2:  

“(...) que durante o período de um a três anos de idade as crianças são 
‘máquinas imitativas’, já que elas tentam entender e reproduzir virtualmente 
todas as atividades que elas vêem nas atividades culturais ao redor delas. 
Essa recente tendência para aprendizagem imitativa de atividades 
lingüísticas e não-lingüísticas é talvez melhor entendida com uma melhor 
adaptação biológica orgânica dos humanos para a cultura.”    

 

Isso não significa dizer que a aprendizagem imitativa explica todo o processo do 

desenvolvimento da língua; todavia, não se quer dizer que, também, não seja uma parte 

importante do processo.   

 O segundo grupo selecionado foi a posição do sujeito, como pode ser verificado na 

tabela abaixo: 

Posição do sujeito AP/ TOT % P.R. 
0 sílabas 62/ 81 77 .76 

1 – 4 sílabas 18/ 29 62 .46 
> 5 sílabas 1/ 4 25 .17 
Posposto 2/ 11 18 .19 

Zero Próximo 7/ 10 70 .63 
Zero Distante 25/ 117 44 .35 

TOTAL 142/ 252 56  
Tabela 6: Marcas explícitas de plural nos verbos em função da variável presença, posição 

e distância do sujeito em relação ao verbo. 
 

                                                 
2 “(...) human children in the ontogenetic period from 1 to 3 years of age are virtual ‘imitation machines’, as 
they attempt to understand and reproduce virtually all of the activities they see in the culture activities around 
them (Carpenter, Nagell & Tomasello, 1998b). This early tendency towards imitative learning in both non-
linguistic and linguistic activities is perhaps best understood as the initial ontogenetic expression of the human 
organism’s biological adapatation for cultire (Tomasello, 1999).” 



 Através da tabela, percebe-se que o sujeito imediatamente à esquerda e mais 

próximo ao verbo favorece a marca de concordância, o mesmo não se vê quando o sujeito 

encontra-se posposto ou distante do verbo, posições que desfavorecem tal marca. 

Semelhante é o que se vê na análise da comunidade adulta, em que se verifica um peso 

relativo de .62 para núcleos do sujeito adjacentes ao verbo e .55 para sujeitos separados de 

1 a 4 sílabas do verbo. 

 Tal semelhança, contudo, não se verá na análise do sujeito nulo, pois, enquanto na 

análise das crianças esse tipo de sujeito com referente distante desfavorece a concordância, 

na comunidade adulta, favorece. Tal resultado, entretanto, pode ser explicado pelo fato de 

relações anafóricas entre o sujeito nulo e seu referente dependem também  do domínio e da 

aquisição de outras propriedades sintáticas. Logo, a maior freqüência da presença de 

concordância com sujeito imediatamente anterior ao verbo e sujeito nulo com referente 

próximo se faz quando a relação sujeito - verbo está mais acessível. 

 Quanto à saliência fônica, observa-se na tabela a seguir, o seu efeito na realização 

da marca explícita de concordância verbal. Naqueles verbos em que a diferença entre a 

forma de singular e plural é menor há a tendência à ausência de marca, e nos outros casos 

em que a diferença é maior, há uma tendência mais acentuada à presença. Pelo fato de as 

posições mais salientes serem mais perceptíveis, a concordância se fará mais evidente nos 

três últimos níveis em relação à freqüência da presença da marca. 

Saliência Fônica AP/ TOT % P.R. 
Nível 1    

1a. 3/ 12 25 .31 
1b. 36/ 84 43 .34 
1c. 1/ 5 20 .38 

Nível 2    
2d. 41/ 56 73 .77 
2e. 45/ 69 65 .64 



2f. 16/ 26 62 .18 
TOTAL 142/ 252 56  

Tabela 7: Marcas explícitas de plural nos verbos em função da variável saliência fônica 
 

Vale destacar que o nível mais alto da saliência aparece com o peso relativo .18, um 

peso relativamente baixo quando comparado com os outros níveis. Entretanto, tal fato 

ocorreu no momento em que o programa cruzou este grupo com o efeito gatilho, revelando, 

então, que a maioria dos verbos com efeito gatilho não pertencem a tal nível de saliência.  

Embora não refletindo o efeito da escala de saliência observada para a comunidade 

de fala, já que ainda não há uma escala crescente, e sim uma polarização entre os níveis + e 

– salientes, esses resultados revelam a importância da variável no controle da concordância 

verbal, uma vez que mostram uma etapa do processo aquisitivo, na qual os verbos que 

apresentam mais marcas de concordância na fala adulta, os quais se enquadram nos níveis 

mais altos de saliência, são os que mais apresentam percentual de concordância entre as 

crianças.  

 Em relação à idade, a presença da marca de plural no verbo é mais provável com 

crianças em torno dos cinco anos de idade, não verificando, portanto, a curva em U. De 

acordo com os estudos mostrados no capítulo 3, a expectativa é que a criança comece com 

uma performance semelhante à performance que ocorre nos dados do input, seguida de 

produções em que a marca de plural não aparece, em direção a um retorno de uma 

performance igual à dos adultos. Observa-se, entretanto, um processo de desenvolvimento 

gradual em que a criança, a partir dos quatro anos, começará a produzir, com freqüência, a 

marca de concordância. A tabela 8 apresenta esses resultados. Vale reiterar que os dados 

não possuem uma distribuição uniforme por faixa etária. 

 



 

 

IDADE 
AP/ TOT % P.R. 

1;11 – 2;01 26/ 60 43 .29 
2;10 – 3;0 6/ 12 50 .30 
4;0 – 4;04 81/ 124 65 .55 
4;11 – 5;0 29/ 44 66 .72 
TOTAL 142/ 252 56  
Tabela 8: Marcas explícitas de plural nos verbos em função da variável idade. 

 

 Vale ressaltar que em uma outra rodada, na qual retiramos as crianças mais novas, 

1;11 – 2;01 e 2;05 – 2;06, obtivemos os mesmos grupos selecionados com os pesos 

relativos semelhantes3, o que demonstra que é após aos três anos de idade que as marcas de 

concordância vão começar a ser compreendidas e, assim, adquiridas. 

                                                 
3 Os grupos selecionados foram: efeito gatilho, saliência, posição do sujeito,  tendo como input .65. 
 
 
 

Efeito Gatilho AP/ TOT % P.R. 
Sem efeito 69/ 132 52 .25 
Com efeito 47/ 48 98 .95 

TOTAL 116/ 180 64  
Tabela 9: Marcas explícitas de plural nos verbos em função da variável efeito gatilho 

 
 
 

Saliência Fônica AP/ TOT % P.R. 
Nível 1    

1a. 2/ 9 22 .12 
1b. 36/ 64 56 .38 
1c. 1/ 3 33 .42 

Nível 2    
2d. 29/ 33 88 .75 
2e. 42/ 58 72 .65 
2f. 6/ 13 46 .16 

TOTAL 116/ 180 64  
 Tabela 10: Marcas explícitas de plural nos verbos em função da variável saliência fônica 



5.6.2 Outras rodadas  

 

 A fim de investigar se o efeito dos grupos de fatores se mantém o mesmo 

independentemente da faixa etária ou se há diferenças em função do período aquisitivo, 

foram realizadas novas rodadas no Programa Varbrul com o cruzamento do grupo de 

fatores faixa etária com posição do sujeito, saliência e efeito gatilho, variáveis selecionadas 

nas rodadas descritas na seção 5.6.1 Conforme observada na introdução desse capítulo, a 

quantidade de dados levantados na amostra de aquisição levou a esses procedimentos de 

tratamento dos dados. No entanto, em função da quantidade dos dados, em alguns casos, 

como na correlação entre faixa etária e posição do sujeito em relação ao verbo, houve 

muitas células vazias, isto é, sem ocorrência de qualquer uma das variantes. Como o 

objetivo da correlação é procurar identificar o efeito dos grupos de fatores em função da 
                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição do sujeito AP/ TOT % P.R. 
0 sílabas 59/ 75 79 071 

1 – 4 sílabas 18/27 67 0,41 
> 5 sílabas 1/ 4 25 0,17 
Posposto 1/ 8 13 0,11 

Zero Próximo 7/ 10 70 0,58 
Zero Distante 30/ 56 54 .34 

TOTAL 116/ 180 64  
Tabela 11: Marcas explícitas de plural nos verbos em função da variável presença, posição 

e distância do sujeito em relação ao verbo. 
 

 



faixa etária, optamos por apresentar somente aqueles resultados que proporcionam a 

possibilidade de se observar a correlação em todas ou quase todas as células resultantes do 

cruzamento de fatores, incluindo os casos de ausência ou aplicação total da concordância 

verbal. 

A tabela 12 a seguir apresenta os resultados considerando-se o efeito da saliência 

fônica em função da faixa etária. Nessa rodada foram selecionados os seguintes grupos de 

fatores na seguinte ordem: efeito gatilho, idade x saliência fônica, posição do sujeito e 

animacidade do sujeito. Os diversos níveis de saliência fônica foram agrupados em dois:    

[- saliência fônica], níveis a, b e c de Naro (1981) e [+saliência fônica], níveis d, e e f de 

Naro (1981):  

 1; 11  - 2;01 2;10 – 3;0 3;08 4;0 – 4;04 4;11 – 5;0 
 Apl/Tot  %   PR Apl/Tot  %  PR Apl/Tot  %  PR Apl/Tot  %   PR Apl/Tot  %   PR 

[-saliênc. fon.] 1/16       6    .12 0/5         0 0/9        0 32/55    58   .48 7/16      44   .27 
[+saliênc.fon.] 25/44  37     .41 6/7       86    .60 0/4        0 49/69    71   .56 22/28    79   .86 

Tabela 12. Efeito da saliência fônica em função da faixa etária 
 

Conforme pode ser observado na tabela, a diferença entre os níveis de saliência 

fônica não é muito nítida para a faixa etária de 1;11 – 2;0, em ambos tendendo ao 

desfavorecimento da marca de concordância. Na faixa de 2;10-3;0, não ocorre a 

concordância para os verbos no nível mais baixo de saliência, o oposto verifica-se para os 

verbos do nível de +saliência, cujo peso relativo aponta para o efeito favorecedor desse 

fator. Na faixa de 3;08 não houve dados com a presença da marca. Na de 4;0 – 4;04 não há 

ainda uma diferença muito nítida entre os níveis, mas os verbos classificados como 

[+salientes] tendem a favorecer a presença da marca de plural. Já a faixa das crianças mais 

velhas, 4;10-5;0, apresenta resultados que indicam claramente o efeito da saliência fônica 

no favorecimento da realização da flexão de 3ª. pessoa do plural. Esses resultados podem 



ser tomados como mais uma evidência de que os contextos de condicionamento de uma 

variável lingüística são adquiridos gradualmente ao longo do processo aquisitivo, podendo, 

em alguns casos, ir a aquisição para além da idade de 5 anos (v. capítulo 3, Guy & Boyd, 

1990).  

 Na tabela 13, estão apresentados os resultados obtidos na rodada do Programa 

Varbrul que correlacionou os grupos de fatores faixa etária e efeito gatilho. Nessa rodada 

foram selecionados, na seguinte ordem, os grupos faixa etária x efeito gatilho, animacidade 

do sujeito, saliência fônica e posição do sujeito.  

 1; 11  - 2;01 2;10 – 3;0 3;08 4;0 – 4;04 4;11 – 5;0 
 Apl/Tot  %   PR Apl/Tot  %   PR Apl/Tot  %  PR Apl/Tot  %  PR Apl/Tot  %   PR 

[sem gatilho] 7/41      17   .21 2/8      25      .30 0/13      0 42/85    49   .56 25/39    64   .70 
[com gatilho] 19/19    100 4/4       100  39/39    100 4/5     80   .84 

Tabela 13. Efeito gatilho em função da faixa etária 
 

O efeito gatilho procura dar conta do fato de que as crianças tendem a ancorar ou 

repetir as formas lingüísticas da fala imediatamente precedente do adulto.  A ocorrência 

categórica da concordância verbal nas faixas iniciais (1;11-2;01 e 2;10-3;0) contrasta com 

sua baixa ocorrência nas situações em que o verbo não apareceu na fala do adulto. Nesse 

caso a ocorrência da presença da marca de 3ª pessoa do plural não pode ser atribuída a um 

domínio da flexão. Nas faixas etárias com as crianças mais velhas da amostra (4;0-4;04, 

4;11-5;0) o efeito da presença de um verbo flexionado na fala do entrevistador se assemelha 

ao observado para as faixas anteriores. No entanto, observa-se, naqueles contextos não 

ancorados na fala do adulto, um aumento na ocorrência da marca de 3ª. do plural, com 

índices mais próximos aos encontrados para a comunidade de fala. 

 A Tabela 14 apresenta os resultados para o grupo animacidade do sujeito retirados 

da rodada que correlacionou idade e efeito gatilho. Como pode ser observado, os resultados 



encontrados apresentam a mesma direção observada para a Amostra Censo (ver capítulo 2), 

em que o sujeito mais animado favorece a concordância, e o menos animado, desfavorece 

Animacidade do suj. AP/ TOT % P.R. 
Suj. + Humano 140/ 238 59 .53 
Suj - Humano 2/ 14 14 .11 

TOTAL 142/ 252 56  
TABELA 14: Marcas explícitas de plural nos verbos em função da animacidade do sujeito. 

 

Observa-se, então, por esses resultados que as crianças não possuem a mesma 

performance do adulto em todos as faixas etárias. Somente as mais velhas é que apresentam 

comportamento que se aproxima ao dos resultados já obtidos para a comunidade de fala. 

Qualquer teoria precisa lidar dar com o crescimento das habilidades das performances 

lingüísticas das crianças, as quais se desenvolvem com o crescimento da competência 

lingüística (Tomasello, 2000:237). Ou seja, é preciso explicar as diferenças de 

comportamento observadas ao longo do processo aquisitivo.  O que parece haver, então, é a 

aquisição e domínio gradativos da flexão de 3ª pessoa do plural em função dos 

condicionamentos que puderam ser observados nesse trabalho.  

Conforme foi observado na tabela 13, a presença da forma flexionada de 3ª pessoa 

do plural na fala do entrevistador tende a ser repetida pela criança (efeito gatilho). Com o 

objetivo de verificar a interação dessa variável com a saliência fônica, foi realizada uma 

rodada com o cruzamento dos grupos efeito gatilho e saliência. Os grupos selecionados na 

rodada foram: gatilho x saliência, posição do sujeito e faixa etária. Como era de se esperar, 

as ocorrências de dados em qualquer nível de saliência no contexto de repetição da fala do 

adulto [+ efeito gatilho] ocorreu categoricamente com a presença da flexão, com exceção 

de 1 dado. Os dados com flexão variável no contexto [- efeito gatilho] à análise quantitativa 

produziram os seguintes resultados: 



 

 

Níveis de saliênc. fôn. Apl/Total    %      PR    

a [- saliência fônica]  2/11           18      .25 

b [- saliência fônica] 20/67         30      .30 

c [- saliência fônica] 1/5             20      .33 

d [+ saliência fônica] 19/34         56      .70 

e [+ saliência fônica] 32/57         57      .59 

f [+ saliência fônica] 2/12           17      .10 

Tabela 15: O efeito da saliência fônica em contextos 
que não se apresenta o efeito gatilho. 

 

Esses resultados confirmam o efeito da saliência fônica, naquele contexto em que pode 

ser verificado, fora da repetição da fala do entrevistador, exceto em relação ao nível mais 

alto de saliência.  A análise qualitativa dos dados revelou que o contexto sintático em que 

esses verbos acontecem são, na sua maioria, orações com predicado nominal com sujeito 

oculto (normalmente esses, isso, etc) como nos exemplos abaixo: 

Cr31: “é aqueles maus que estava.....”  

Cr31: “é as flores”  

ao lado de ocorrências como  

Cr31: “Meus padrinhos é o primo das minhas madrinhas”  

 

Esse contexto sintático específico pode ter contribuído para a baixa ocorrência da forma 

de 3ª. do plural do verbo ser, o que colocou o resultado de peso relativo diferente do 

observado para a comunidade de fala adulta. 

 



 

 

Os resultados apresentados nesse capítulo apontam para os seguintes aspectos da 

aquisição da flexão verbal no PB: 

 

a) a forma não marcada é a preferida para aquelas pessoas do discurso com 

desinência exclusiva;  

 

b) os casos de generalização da flexão de  1ª. pessoa do singular e a preferência da 

forma não-marcada não configuram um processo aquisitivo de curva em U, uma 

vez que não se verificou uma fase inicial em que as crianças produziram a 

exclusivamente a desinência de 1ª. Pessoa; 

 

c) o efeito gatilho demonstra que a presença freqüente da marca de concordância  

(1ª e 3ª do plural) está ancorada na fala do adulto; 

 

d) a concordância verbal variável e seus condicionamentos são também adquiridos   

    gradualmente. 

 

 

  

 

 



 

 

CAPÍTULO 6 

Conclusão 

 

 A presente dissertação teve como objetivo investigar a emergência do padrão 

flexional de 3ª pessoa do plural. Para tanto, partimos de alguns pressupostos básicos que 

nortearam a pesquisa, tais como: a variação lingüística ser inerente ao sistema, conforme 

postulado no modelo variacionista laboviano (cf. WEINREICH, LABOV, HERZOG, 

1968), e, por isso, fará parte também do processo aquisitivo (cf. CHAMBERS, 1995, 

ROBERTS, 2002); com isso, a variação estará presente na gramática do falante, tal como 

postulado nos modelos baseados no Uso (cf. BYBEE, 2001) e na Lingüística Probabilística 

(cf. PIERREHUMBERT, 1994). A partir, então, deste último pressuposto, consideramos 

que a gramática que a criança adquire é emergente, ou seja, a flexão verbal não é vista 

como um processo no qual a faculdade da linguagem possui uma entrada lexical, onde se 

armazena as formas irregulares, e uma outra entrada, formada por um sistema 

computacional de operações, que gerará as regras aplicadas às formas regulares, mas a 

flexão verbal passa a ser concebida como resultado do estocamento de formas que a criança 

vai gradualmente adquirindo e de emergência de padrões de diversos tipos (fonológicos, 

morfológicos e sintáticos) como resultado do tipo de armazenamento em redes. 

 Para a aquisição da 1ª pessoa do singular, observou-se um desenvolvimento gradual 

em que os casos de generalização foram raríssimos, ocorrendo sempre com o mesmo tipo 



de verbo, saber, e nas primeiras faixas etárias. Foi usada como estratégia mais freqüente a 

substituição da flexão de 1ª pessoa pela forma não-marcada de 3ª pessoa do singular, uma 

vez que, por ocorrer com várias pessoas do discurso, seu type passa a ser bastante freqüente 

e, conseqüentemente, torna-se bem produtivo. Além disso, tal forma também está presente 

nas perguntas direcionadas às crianças, o que pode influenciar o seu aparecimento nas 

respostas, devido ao efeito gatilho. A curva em U vista nos estudo de aquisição de Pizzuto e 

Caselli (1992), Clahsen, Aveledo e Roca (2002), na qual a criança começa com uma 

performance igual à dos adultos seguida por um período de regularização até alcançar, 

novamente, os padrões da comunidade de fala, não foi verificada na aquisição da 

concordância verbal do PB. Contudo, faz-se mister obter informantes mais novos com mais 

tempo de gravação para confirmar tal fato. 

 Em relação à 2ª pessoa do singular, por ser uma forma não-marcada, sua realização 

foi quase categórica, desde as primeiras faixas etárias. O mesmo se verificou para a 3ª 

pessoa do singular, na qual a concordância ocorreu também quase categoricamente. 

 A 1ª pessoa do plural, como foi visto, pode aparecer de duas formas: a gente + 3ªp. 

do sg. ou nós + 1ª p. do pl., com a primeira construção surgindo mais cedo na fala das 

crianças e sendo sua concordância quase categórica. Fato interessante foi o que se observou 

para a segunda construção, com a flexão –mos. As crianças até aos cinco anos parecem não 

depreender que tal morfema constitui a flexão de 1ª do plural; logo, o que pode estar sendo 

adquirido é o item lexical VAMOS e não a flexão, uma vez que a maioria das ocorrências 

da desinência -mos foi com esse item verbal. Tal fato, contudo, também pode ser explicado 

uma vez que o sufixo –mos também é pouco freqüente na fala dos adultos, logo há poucas 

estruturas direcionadas às crianças com esse morfema, e se não houver um número 



suficiente de verbos diferentes com tal sufixo, a criança não conseguirá analisá-la, nem 

depreendê-la no período inicial do processo aquisitivo. 

 Com relação à produção da 2ª pessoa do plural como não houve nenhuma 

ocorrência dessa estrutura, já que o gênero do discurso utilizado, a entrevista, não propicia 

o emprego dessa construção, fica, então, a necessidade de buscar novas estratégias para sua 

produção em pesquisa futura. 

 Como o foco do nosso trabalho era investigar a flexão número/pessoa da 3ª do 

plural, rodamos esses dados em separado para dar uma visão mais nítida do processo 

aquisitivo. 

 A presença da marca de concordância verbal de 3ª do plural ficou em 56% com um 

input de .57. Verificou-se, então, uma aquisição gradual da flexão verbal variável de 3ª 

pessoa do plural, com a última faixa etária, a de cinco anos, tendendo a refletir mais o 

comportamento da comunidade de fala. 

 O programa Varbrul, versão MS-DOS, selecionou na seguinte ordem as variáveis 

independentes:  

a) efeito gatilho, que foi visto como um dos fatores primordiais para a aquisição da marca 

de concordância; 

 

b) Posição do sujeito, em que o sujeito mais próximo ao verbo favorece a marca de plural, e 

sujeito posposto ou distante tem o comportamento oposto, refletindo, assim, o mesmo 

comportamento visto para os adultos. Com relação ao sujeito nulo, entretanto, houve uma 

diferença entre as crianças e os adultos: entre as crianças, o sujeito com referente distante 

desfavorece a concordância, enquanto na comunidade adulta, favorece;  

 



c) Saliência fônica, a qual espelha, de uma forma geral, os mesmos resultados encontrados 

no estudo da Amostra Censo, itens mais salientes favorecem mais a concordância do que 

itens menos salientes; 

 

d) Idade, que como já era previsto, à medida que a criança for tendo mais contato com o 

input, a marca de concordância será mais freqüente naqueles contextos em que é mais 

favorecida na comunidade de fala, não ocorrendo, assim, a curva em U também para a 3ª 

pessoa do plural, dado seu caráter variável. 

 

 Fez-se necessário também correlacionar alguns grupos de fatores como, por 

exemplo, saliência fônica x faixa etária, em que se observou que em torno dos três anos é 

que a criança começa a ser perceptível a saliência fônica, ocorrendo por isso maiores 

índices de concordância, e o outro cruzamento do efeito gatilho x idade, verificando que o 

efeito gatilho é um dos fatores principais para a aquisição da concordância verbal. Também 

se correlacionou a saliência fônica x efeito gatilho, em que se verificou que, na ausência do 

efeito gatilho, os itens [+ saliente] favorecem a marca explícita de plural. 

 Vê-se, então, que desde o começo do período aquisitivo, já há uma manifestação do 

efeito dos condicionamentos observados na comunidade de fala adulta. Pode-se, então, 

também, deduzir com isso, que, como as crianças estão adquirindo gradualmente os 

padrões de distribuições das variantes em função dos contextos lingüísticos, elas também 

estarão adquirindo as variantes em função dos contextos extralingüísticos, ou seja, 

adquirindo um dialeto, um socioleto; mas para a afirmação de tal aquisição é preciso de 

entrevistas de mais crianças, com uma distribuição mais uniforme por faixa etária, sexo, 

tempo de gravação e características sociais diferentes. 
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