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SINOPSE 

Estudo sobre a transferência da estratégia 
discursiva da inversão do sujeito (VS) do 
PB em contexto de aquisição de inglês 
como L2, em narrativas escritas, segundo 
uma perspectiva funcionalista sobre a 
aquisição de língua estrangeira.  
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CAPÍTULO 1 

  INTRODUÇÃO 

 

1.1) Introdução 

 A tradição dos estudos sobre a transferência de aspectos da língua materna (L1) para a 

aquisição de uma segunda língua (L2) tende a focalizar questões do nível fonético-fonológico, 

sintático e semântico.  Neste trabalho, propomos uma análise acerca do fenômeno da 

transferência para a aquisição de L2 que extrapole os níveis estruturais da gramática e trate 

também da influência da competência discursivo-pragmática do falante para a comunicação em 

L2. 

 Para a orientação lingüística funcionalista, a ordenação de palavras representa o estágio 

fundamental e emergente da gramática, por sua vez entendida como “o conjunto de 

regularidades decorrentes de pressões de uso [...] relacionadas a um complexo de interesses e 

necessidades discursivas - pragmáticas” (Martellota, Votre e Cezario, 1996).  Este fato favorece 

a hipótese de que, em diferentes estágios da gramática de L2, encontremos o uso de estratégias 

comunicativas no nível da ordenação vocabular.  Importaria, então, distinguir o que 

efetivamente reflete estratégia de ordenação da gramática em L2 do que é reflexo do 

conhecimento pragmático da L1, nem sempre licenciado neste contexto. 

 Desta forma, nesta pesquisa, investigou-se, a partir dos estudos de Votre e Naro (1989, 

1999) e Pezatti (1994), se o uso de orientação discursiva da ordenação verbo-sujeito (VS) no 

português do Brasil (PB) influenciaria o discurso narrativo escrito de alunos aprendizes de 

língua inglesa como L21 2. Como a estrutura gramatical inglesa canônica apresenta ordenação 

                                                           
1 Não faremos neste trabalho distinção entre os termos segunda língua (L2) e língua estrangeira, ou seja, não 
distinguimos, aqui, as definições de ‘aquisição’ e ‘aprendizagem’. De acordo com Cook (apud Marques, 2004), 
“The term ‘second language’ (L2) is used to mean a language acquired by a person in addition to the ‘first 
language’ (L1); in other words: no distinction is made between ‘second’ and ‘foreign’ language learning.  
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sujeito-verbo (SV) rígida3, tentou-se verificar se o fenômeno de inversão sinaliza transferência 

lingüística, no plano discursivo, para a língua alvo4 em três níveis de fluência: básico, 

intermediário e avançado. 

 Naro e Votre (1989) e Pezatti (1992) estudaram o fenômeno, apenas aparentemente em 

variação, do uso das ordens SV e VS, buscando entender as bases discursivas que justificariam 

o surgimento de uma ou outra ordem em textos narrativos do português coloquial.  Os autores 

concluíram que a ordenação VS, em geral, está a serviço de uma estratégia discursiva de 

organizar, no plano de fundo, as orações que não pertencem ao fluxo de informação 

proeminente do discurso.  Novamente, percebe-se que a organização sintática serve 

funcionalmente às necessidades do falante durante a construção do discurso. 

 A hipótese principal que permeou este trabalho é a de que o uso desta estrutura nas 

narrações inglesas dos aprendizes seguiria a mesma motivação discursivo-pragmática que 

explica seu uso em língua portuguesa.  Apoiamo-nos também na hipótese de Givón (1979) que 

diz respeito à passagem do modo comunicativo pragmático para o sintático no curso de 

estabilização da gramática em L2, o que espelha a diminuição da iconicidade presente nos 

estágios iniciais de aquisição.  Esta hipótese explicaria também a possível menor incidência de 

ocorrências de cláusulas VS em níveis de testagem mais avançados. 

 Assim, para tal investigação foram organizados dois corpora cada qual com orientação 

analítica própria e ambos com o intuito de fornecer informações sobre a transferência de uso da 

estratégia comunicativa aqui tratada, ou seja, da posposição do sujeito. 

 O levantamento dos corpora deu-se pela aplicação de testes a alunos de uma instituição 

carioca de ensino de idiomas, de onde tivemos prévia autorização para o desenvolvimento desta 

                                                                                                                                                                                        
2 Ressaltamos também que, ao longo da pesquisa, os termos discurso narrativo, gênero narrativo e tipo de texto 
narrativo serão utilizados com o mesmo sentido, independentemente de outras classificações referentes a cada um 
destes termos.  
3 Salvo em contextos idiossincráticos deste idioma. 
4 Segundo Ellis (1997:144), a língua alvo ( target language) é “The language that a learner is trying to learn” 
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investigação. Os alunos foram selecionados apenas segundo o nível de aprendizado em que 

estão classificados não havendo quaisquer outros critérios de seleção. 

 O primeiro corpus foi construído a partir da aplicação, a todos os indivíduos da amostra, 

de testes de julgamento de gramaticalidade (TJGs), aqui também denominados testes de 

julgamento de aceitabilidade.   

 Os TJGs consistiam em dois exercícios distintos.  O primeiro (TJG1) tratava-se de um 

exercício composto por 21 cláusulas em inglês, criadas a fim de verificar se os alunos 

perceberiam a agramaticalidade do uso de VS nessa língua.  Apenas seis cláusulas desse grupo 

tratavam especificamente do fenômeno da posposição do sujeito e foram criadas a partir das 

informações a respeito das orações VS prototípicas apresentadas em Naro e Votre (1989 e 

1999) e segundo as propriedades da Hipótese da Transitividade de Hopper & Thompson 

(1980). 

 O outro teste de julgamento de gramaticalidade (TJG2) foi desenvolvido a partir de um 

pequeno texto narrativo com algumas estruturas em destaque para que os alunos fizessem 

correções de possíveis construções agramaticais em inglês como L2.  Dessas estruturas, apenas 

duas cláusulas tratavam do fenômeno da inversão.  Devido à possível dificuldade de leitura que 

este exercício poderia significar para alunos de níveis iniciais, o TJG2 foi aplicado apenas nos 

níveis intermediário e avançado. 

 O segundo corpus foi construído a partir de narrações escritas, feitas pelos alunos dos 

três níveis da testagem.  Os temas deveriam apresentar informações de ‘surpresas, sustos, 

tristezas ou alegrias’ inseridas nas narrativas.  Optou-se por chamar esse exercício de Teste de 

Produção Real (TPR), pois era de onde esperávamos retirar dados reais de ocorrências da 

ordem VS.  Tal fato efetivamente aconteceu, como podemos ver pelos seguintes exemplos 

retirados do TPR: (sic) “while we were waiting the rain finish, it increased a lot and happened 

a car crash on our side” (INT), ou ainda em (sic) “unless we fight for it, we will never know 
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what is the true happiness” (BAS). A escolha do gênero narrativo deu-se devido às pesquisas 

de Naro e Votre (op.cit.) demonstrarem que é este o ambiente propiciador da realização VS.  

 De posse dos dados, iniciamos o trabalho de análise dos resultados, o qual nesta 

pesquisa seguiu orientação qualitativa.  Os dados encontrados nos testes de aceitabilidade 

foram analisados a partir da Hipótese da Transitividade de Hopper e Thompson (1980) que 

define, a partir de um conjunto de traços semânticos específicos, o grau de transitividade das 

cláusulas.  Como a ordem VS prototípica do PB tende a apresentar índices de transitividade 

mais baixos, postulou-se que aquelas que apresentassem transitividade mais alta seriam mais 

facilmente rejeitadas no discurso escrito desses alunos. 

 A amostra de cláusulas VS retiradas do TPR foi analisada a partir dos postulados de 

Naro e Votre (1999) quanto às motivações discursivas do uso de VS em PB, ou seja, pelo 

princípio denominado pelos autores de Princípio da Tensão Baixa e suas correlações quanto 

ao sujeito e ao item verbal prototípicos de VS.  Foram analisados, por exemplo, fatores como o 

estado volicional e a extensão do sujeito e a possível perda de conteúdo semântico dos verbos 

em questão.  Estes fatores foram relevantes também na pesquisa de Naro e Votre a fim de 

caracterizar o uso de VS.  Nossa hipótese era a de que os alunos utilizassem as mesmas 

motivações pragmáticas de uso de VS em PB na aquisição do inglês como L2. 

 Outra hipótese importante era a de que quanto maior fosse a exposição à L2, menor 

seria a freqüência de uso de VS, por isso, a contagem dos dados em diferentes níveis de 

exposição à língua também foi importante. 

 Para a melhor compreensão deste trabalho, organizamos esta dissertação em 7 capítulos, 

os quais estão iniciados por este de caráter introdutório. 

 O capítulo 2 apresenta os pressupostos teóricos funcionalistas que serviram de base para 

esta pesquisa.  Nesse capítulo, destacam-se as explicações sobre algumas propriedades 

relacionadas aos princípios funcionais de iconicidade e marcação e relevantes para esta 
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pesquisa, a saber: informatividade, transitividade, plano de figura / fundo.  No capítulo, 

também é apresentada a hipótese de Givón (1979) sobre o processo de sintaticização presente 

no processo de aquisição de uma L2 e as observações de Slobin (1991) sobre a influência da 

gramática da L1 na aquisição de uma L2.   

 No capítulo 3, revisitamos trabalhos sincrônicos sobre o uso da ordem VS em PB 

(Pontes 1986; Naro e Votre 1999; Pezatti 1994) os quais delimitam o objeto de estudo desta 

pesquisa; revisitamos também o trabalho diacrônico de Berlinck (1989) sobre a fixação do uso 

da ordem VS com verbos intransitivos. 

 O capítulo 4 expõe o trabalho sobre a aquisição de L1 de Almeida (1998), que trata, 

dentre outros pontos, da aquisição de VS no PB como L1.  Esse capítulo também se destina à 

leitura dos resultados de algumas pesquisas gerativistas sobre a transferência sintática da ordem 

VS para a aquisição de L2 (Domingues 2002; White 1985; Marques 2004) 

 As hipóteses que definem a presente pesquisa serão apresentadas no capítulo 5, onde 

são apresentados também os objetivos e a descrição do instrumental metodológico empregado 

para a coleta e análise dos dados. 

 O capítulo 6 contém a análise e a interpretação das informações sobre a aceitabilidade 

de VS obtidas nos TJG1 e 2, além das análises das cláusulas VS retiradas do TPR, feitas 

segundo os fatores definidos em Naro e Votre (1999). 

 Finalmente, apresentamos as considerações finais acerca do objeto de estudo aqui 

proposto, no capítulo 7, visando relacionar os achados às hipóteses, apresentadas e referentes à 

transferência da ordem VS do PB como L1 para o inglês como L2. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

2.1) Pressupostos Teóricos 

 

2.1.1) A Lingüística Funcionalista - base teórica para explicação de fenômenos lingüísticos 

em situações reais de uso da língua 

 

 Para fins de desenvolvimento desta pesquisa, adotamos a perspectiva funcionalista por 

entender as diversas línguas como sistemas maleáveis, capazes de serem moldados de acordo 

com os propósitos comunicativos envolvidos num dado espaço discursivo. 

  As correntes formalistas orientam o fazer científico pelo princípio da prevalência da 

forma sobre a função comunicativa por ela exercida, considerando a língua um objeto 

autônomo e de formação estrutural independente das situações de uso em que emergem.  Por 

outro lado, para as correntes funcionalistas, a língua não é objeto independente da situação de 

uso, já que a organização das formas lingüísticas refletirá certo papel discursivo e funcional de 

acordo com a necessidade de seu usuário.   

 Há diferentes vertentes funcionalistas, cada qual com uma orientação teórica própria.  

Neste trabalho, seguiremos os pressupostos do funcionalismo americano, cujos textos pioneiros 

datam de 1970 e que visam observar a língua baseando-se no ponto de vista do contexto 

lingüístico e da situação extralingüística. Alguns de seus principais representantes são Talmy 

Givón, Paul Hopper, Sandra Thompson, entre outros, e de acordo com essa concepção, a 

sintaxe é uma “estrutura de constante mutação em conseqüência das vicissitudes do discurso” 

(Martelotta, Votre e Cezario, 1996).  Segundo esta concepção, a sintaxe tem a forma que tem, 

por razão das estratégias de organização empregadas pelo falante durante a construção 
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discursiva, estando os domínios da sintaxe, semântica e pragmática intrincadamente 

relacionados, ou mesmo, interdependentes.  

 Segundo Givón (1991), são dois os princípios fundamentais da abordagem 

funcionalista: o princípio da iconicidade e o princípio da marcação.  A eles, estão associados, 

outros fatores que dão conta de sua manifestação nas línguas e os quais passamos a descrever. 

 Comecemos pelo princípio da marcação, o qual envolve a relação existente entre a 

noção de complexidade cognitiva e complexidade estrutural.  Para Givón (op.cit.), se em 

determinado contexto, certas categorias são cognitivamente complexas, elas também tendem a 

ser estruturalmente complexas, ou seja, tendem a ser marcadas.  A noção de marcação é 

dependente do contexto, de modo que uma estrutura que é marcada em dado ambiente pode não 

ser marcada em outro. 

 Os critérios para definir a marcação, ainda segundo Givón, são: 

a) Complexidade estrutural: estruturas marcadas, por corresponderem a uma estrutura 

cognitiva complexa, tendem a ser maiores que estruturas não marcadas. 

b) Distribuição de freqüência: a estrutura marcada tende a ser menos freqüente que 

estruturas não marcadas. 

c) Complexidade cognitiva: se a categoria marcada tende a ser cognitivamente mais 

complexa, ela deve demandar mais atenção, mais esforço mental e tempo de 

processamento do que categorias não marcadas. 

 Cabe neste trabalho, porém, enfatizar o papel do princípio da iconicidade, o qual explica 

a existência de mecanismos recorrentes, que refletem uma orientação funcional de criação de 

rótulos novos para novos referentes. De acordo com esse princípio, a forma lingüística tem um 

propósito comunicativo específico que a ativa e logo, ela é determinada por sua adequação para 

expressar tal propósito na organização pragmática geral da comunicação. 
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 Em outras palavras, o princípio da iconicidade relaciona a forma lingüística a uma 

função que a determina, já que, ao produzir uma situação discursiva, fazemos escolhas lexicais 

e estruturais de acordo com os nossos objetivos comunicativos e de atuação sobre os 

interlocutores.  Referimo-nos aqui a qualquer tipo de manifestação lingüística, seja ela oral ou 

escrita. 

  Desta forma, podemos dizer que o princípio da iconicidade se manifesta, até certo 

ponto, como uma refutação ao princípio saussuriano da arbitrariedade lingüística, por não 

considerar a língua uma estrutura arbitrária de idéias e enunciados e entender que orientações 

cognitivas se refletem nas formas lingüísticas5.  

 A título de exemplificação, podemos utilizar a ordem das orações coordenadas que se 

manifesta conforme a correspondente seqüência real dos acontecimentos na sentença: Paulo 

chegou, viu o chão sujo e o limpou. A organização do período revela a motivação cognitiva 

que gerou esta estrutura, em outras palavras, esta ordenação vocabular deu-se graças à ordem 

em que seus eventos correspondentes ocorreram. 

 Os subprincípios icônicos relacionados ao princípio de iconicidade são: (i) princípio da 

quantidade, (ii) princípio da adjacência e (iii) princípio da ordenação linear, Givón (1991) 

considera que a gramática é construída a partir desses princípios, os quais se combinam com 

convenções estruturalmente mais arbitrárias e estão assim descritos:  

(i) – Subprincípio da quantidade 

 Segundo o subprincípio da quantidade, quanto maior a quantidade, a imprevisibilidade e 

importância da informação, maior será o material de codificação, de tal modo que a estrutura de 

uma construção gramatical indica a estrutura do conceito que ela expressa (e o contrário 

também se verifica). 

                                                           
5 A formulação radical do princípio de iconicidade refuta totalmente a noção de arbitrariedade por prever uma 
relação de um para um entre a função e a forma de sua manifestação, não permitindo a existência de duas ou mais 
formas de dizer “a mesma coisa”.  
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(ii) – Subprincípio da adjacência 

  O subprincípio da adjacência prevê que conteúdos cognitivamente mais próximos 

também estarão mais integrados no nível da codificação – o que está mentalmente junto, 

coloca-se sintaticamente junto (e o contrário também se verifica). 

 

(iii) – Subprincípio da ordenação linear 

 O subprincípio da ordenação linear mostra que a informação mais importante, a mais 

previsível e a que desempenha função discursiva de contraste (por ser menos previsível ou 

menos acessível) tendem a ocupar o primeiro lugar da cadeia sintática, de modo que a ordem 

dos elementos no enunciado revela a sua ordem de importância para o falante (Martellota, 

Votre e Cezario, 1996).  De acordo com Givón (apud Almeida, 1998:38), a informação mais 

importante, ao demandar mais atenção, é “colocada em primeiro lugar na cadeia lingüística, 

pois o elemento inicial do fluxo discursivo é o que controla maior atenção e é melhor 

memorizado”. 

 No que diz respeito a essa pesquisa, entendemos que o falante da língua portuguesa, ao 

selecionar a ordem SV, usa o sujeito - informação mais importante ou previsível - como 

depositário das informações do fluxo narrativo.  Do mesmo modo, ao selecionar a ordem VS, 

ele produz uma estrutura marcada que introduz alguma informação relevante para esta narrativa 

sem, obrigatoriamente, interferir no fluxo de informatividade.  Logo, podemos dizer que, pela 

ordem, o falante organiza discursivamente as informações de acordo com a importância, que é 

cognitivamente estabelecida por ele. 
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 Görski (apud Almeida 2003:28) reúne uma terminologia que relaciona os princípios 

funcionalistas a propriedades e categorias, conforme o quadro abaixo: 

    Princípios Funcionais    Propriedades            Categorias Operacionais 

Informatividade Status informacional, sintaxe de referência, ordenação 

Contrastividade Topicidade, sintaxe de referência, ordenação 

Planos Figura/fundo 

 

Princípios de 

iconicidade e marcação 

Transitividade Complexo de traços sintático-semânticos 

Quadro 1 – Princípios e Propriedades Funcionais 

Nas palavras da autora, 

“As propriedades funcionalistas apontadas se manifestam concretamente na 
codificação gramatical, via sintaxe funcional, que opera, entre outras, com as 
categorias apresentadas. Tanto as propriedades, quanto as categorias que as 
viabilizam são orientadas pelos princípios gerais da iconicidade e da 
marcação. Temos, assim, uma hierarquia implicacional: 
princípios>propriedades>categorias analíticas”. (Görski, 1994, p.48-49) 

 

 Tal classificação de Görski destaca as propriedades mais relevantes sugeridas nos 

estudos de Naro e Votre (1999) sobre as motivações discursivas para a regularidade da ordem 

VS no português coloquial brasileiro e que são, a nosso ver, de mesma relevância para o 

desenvolvimento desta pesquisa sobre a influência deste fenômeno no processo de aquisição da 

língua inglesa como L2: o status informacional do sujeito e a dicotomia figura / fundo, definida 

por traços sintático-semânticos que estabelecem a altura da sentença na escala de transitividade, 

como veremos a seguir. 

 

2.2) Propriedades Funcionais 

2.2.1) A questão do Status informacional do sujeito 

 

 A informatividade é uma propriedade funcional que diz respeito ao que interlocutores 

sabem ou supõem que compartilham e ao que eles criam e recriam durante a interação 

discursiva (Votre, 1992).  No processo de interação verbal, a pessoa informa seu interlocutor 
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sobre algo interno ou externo ao seu mundo, ou tenta exercer algum tipo de manipulação sobre 

ele. Assim, numa abordagem funcionalista, a questão da informatividade é compreendida por 

motivações pragmáticas. 

 A classificação tema e rema, respectivamente, traduzem, segundo a tradição dos estudos 

lingüísticos, a informação velha e nova dentro do discurso.  Todavia, foi em Prince (1981) que 

encontramos uma proposta de modelo que contempla a questão do conhecimento partilhado 

pelos interlocutores, mais especificamente, quanto à codificação do status informacional de 

referentes nominais (Cunha, Oliveira & Martellota, 2003: 44). 

 Os referentes6, grosso modo, podem ser classificados, com base em Prince (1981) e em 

Naro e Votre (1999), como:  

a) novos, quando são introduzidos pela primeira vez no discurso 

b) disponíveis, se são prontamente acessados pelo interlocutor (talvez por ser um referente 

único) e 

c) evocados (ou velhos), quando já tiverem ocorrido no texto ou forem disponíveis na própria 

situação de fala. 

 No que diz respeito à nossa pesquisa, verificaremos7 se o status informacional dos 

sujeitos VS encontrados no discurso escrito de alunos de inglês como L2 se assemelha ao status 

do sujeito VS em PB que tende a ser novo ou disponível, segundo Naro e Votre (1999)8. 

 

 

 

                                                           
6 Também classificados pela autora como entidades. 
7 Cf. capítulo 3 desta dissertação 
8 Ainda sobre o sujeito da cláusula VS, pesquisas sobre as características do sujeito nominal prototípico do PB 
revelam seu caráter de alta topicidade, definitude e animação, contrapondo às características do sujeito posposto, 
que, por sua vez, tende a ser indefinido, novo e inanimado (cf. Bittencourt, 1979; Lira, 1982; Pontes, 1986 e 
Pezatti, 1994). Tais características do sujeito VS serão analisadas ao longo desta pesquisa a fim de observarmos se 
o possível uso de sujeitos invertidos em inglês se assemelha a este uso em PB. 
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2.2.2) A Hipótese da Transitividade de Hopper & Thompson  

 

A transitividade é tradicionalmente entendida como uma propriedade verbal, em que se 

carrega ou se transfere uma atividade de um agente para um paciente. Hopper & Thompson 

(1980) isolam os componentes relacionados à transitividade (traços), examinando o modo como 

as  línguas  os  codificam  e  os  identificam  como  parâmetros  definidores  de  cláusulas  [ + / - 

transitivas ].  Em outras palavras, uma oração será mais ou menos transitiva de acordo com o 

papel que tais traços desempenham no conjunto oracional: 

 

 
                      TRAÇOS         ALTA TRANSITIVIDADE        BAIXA TRANSITIVIDADE  

1- n° de participantes Dois ou mais Um 
2- cinese Ação Não-ação 
3-aspecto Télico Não télico 
4-punctualidade Punctual Não punctual 
5-assertividade* Afirmativa Negativa 
6-modo Realis        Irrealis 
7-agentividade do sujeito Agentivo Não-agentivo 
8-volição Volitivo Não volitivo 
9-individuação do objeto Individuado Não individuado 
10-afetamento do objeto Afetado Não-afetado 

Quadro 2: Traços de Transitividade 

 

 

 

 Os parâmetros podem ser entendidos da seguinte forma: 

 

a) número de participantes: para ser efetivamente transferida, uma ação deve ter, no 

mínimo, dois participantes envolvidos, um agente e um objeto (doravante A e O) 

b) cinese: essa propriedade implica que somente ações e não estados podem ser transferidas 

de um participante para outro 

c) aspecto: esse traço indica que a ação é vista de seu ponto final; uma ação télica indica uma 

situação que chega ao fim e é mais efetivamente transferida para o objeto que as atélicas, 
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que indicam ações progressivas. Assim, existe um alinhamento entre ações télicas e o 

aspecto perfeito e entre atélicas e o aspecto imperfeito, embora não se possa afirmar que 

um verbo atélico não possa ser usado perfectivamente. 

d) punctualidade: por esse traço entende-se que a ação, transferida sem nenhuma fase 

transicional óbvia entre início e fim, é expressa por verbos pontuais, tendo efeito mais 

marcado sobre o objeto, que ações inerentemente progressivas. Trata-se de uma oposição 

entre o que se realiza momentaneamente e o que ocorre em continuidade.  

e) assertividade / polaridade: essa propriedade se refere à distinção entre afirmação e 

negação sendo mais transitiva aquela do que esta, ou seja, uma afirmação é mais efetiva 

em termos de transferência de uma ação do que uma negação. 

f) modalidade: por modalidade, entende-se a distinção entre uma codificação real e irreal do 

evento; uma ação que ocorre em mundo irreal (subjuntivo) é obviamente menos efetiva do 

que outra que ocorre no mundo real (indicativo) 

g) agentividade: por esse traço entende-se que participantes com alto grau de agentividade 

podem efetuar a transferência de uma ação, enquanto os de baixo grau não podem fazê-lo. 

h) volição: essa propriedade pressupõe que o efeito sobre o objeto é tipicamente mais 

aparente quando o sujeito (A) é apresentado exercendo seu  papel de modo consciente e 

voluntário. 

i) afetabilidade & individuação de O: referem-se especificamente ao participante O. Por 

afetabilidade do objeto entende-se que a ação produz efeito sobre ele e individuação de O 

implica os traços (+) definido e (+) referencial, entendendo-se que, quanto mais 

individuado for o objeto, maior será o efeito da ação sobre ele. 
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 Os usuários de uma determinada língua natural são constantemente requisitados a 

produzir seu discurso de acordo com suas necessidades comunicativas particulares e de 

interação. A propriedade da transitividade, segundo Hopper e Thompson (1980) torna-se um 

universal que se manifesta de modo específico em cada língua definindo porções textuais de 

maior ou menor proeminência discursiva e contribuindo para a construção do discurso 

segundo a perspectiva do usuário.   

 A transitividade não é dicotômica, mas um continuum; por isso, orações com O (objeto) 

manifesto, por exemplo, podem situar-se em algum lugar da linha contínua e não 

necessariamente no extremo transitivo. 

 Em língua portuguesa, por exemplo, vemos que as características dos itens componentes 

da cláusula VS a caracterizam como sendo de transitividade baixa.   

 Por sua vez, segundo os referidos autores, há forte tendência de que, no discurso 

narrativo inglês, as orações de transitividade mais baixa componham trechos do plano de 

fundo da composição textual, o que também ocorre em PB, como veremos mais adiante.   

Neste trabalho, coube-nos analisar se o falante aprendiz de inglês como L2 transfere o uso da 

propriedade da transitividade, segundo sua manifestação na L1, para a organização do relevo9 

discursivo em L2. 

 
 
 
2.2.3) A distinção Figura / Fundo 

 

  Como vimos, Hopper & Thompson (1980) consideram um conjunto de traços para 

determinar o grau de transitividade das cláusulas. Simultaneamente, estes traços determinam a 

distinção figura (foreground) – fundo (background) nas mesmas.   

                                                           
9 Hopper e Thompson (1980) discutem o conceito de grounding (relevo discursivo) a partir da associação entre 
traços lingüísticos e a distinção figura / fundo nas línguas. 
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    Se a transitividade é entendida pela transferência de atividade de um agente para um 

paciente, numa relação binária [+ / -], cada traço definirá se determinada sentença será (+) 

transitiva a medida em que eles forem marcados positivamente. Quanto mais traços positivos, 

maior a transferência de atividade entre os participantes da ação e maior a percepção da 

oração no plano discursivo de figura. Por outro lado, quanto menos traços positivos, menor a 

transferência de atividade entre os participantes da ação e maior a percepção da oração no 

plano discursivo de fundo. 

 A relação figura / fundo, segundo Hopper (1979), se trata de um universal do discurso 

narrativo que traduz a distinção do que representa a narração, em termos de sucessão de 

eventos, do que é material de suporte da mesma.  Em outras palavras, podemos dizer que o 

plano de figura constitui caráter de maior iconicidade em função das atividades do mundo real, 

enquanto, o plano de fundo denota os eventos subsidiários que contribuem para a construção do 

conjunto narrativo. 

 O plano de figura, ou simplesmente figura, pela sua própria natureza, apresenta 

características próprias.  Por denotar eventos discretos e seqüenciais, é mais comum ser 

composto por itens verbais pontuais, em geral permeados por aspecto perfeito (Hopper, 

1979:215).  Como a figura representa a seqüência de eventos do mundo extralingüístico, ela é 

composta por ações que tendem a ser de maior dinamicidade e que se iniciam e se completam 

antes da ação verbal que as segue.  

 O plano de fundo, por sua vez, não representa a seqüencialidade da narrativa e, por isso 

mesmo, constitui as ações que ocorrem de modo concorrente às ações de figura.  Deste modo, 

as informações contidas no plano de fundo servem para ampliar o construto narrativo, segundo 

a perspectiva do falante.  De modo oposto ao que acontece no plano de figura, as ações do 

plano de fundo possuem assertividade mais baixa.  Ou seja, se a figura afirma o que acontece 

no campo exterior, cabe ao fundo apenas colaborar, ampliar, dar suporte a estas afirmações.  
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Isto significa dizer que o fundo também possui características morfossintáticas que justificam 

sua função.  As orações de fundo, por exemplo, apresentam maior número de verbos durativos 

e estativos, em geral, permeados por aspecto imperfeito, já que não necessariamente são ações, 

em si, acabadas.  Há, ainda, a tendência de que as orações de fundo sejam mais marcadas na 

gramática daquele idioma do que as de figura. 

 Em suma, no discurso narrativo, coexistem estes dois mecanismos que distinguem o que 

faz parte da linha principal da narrativa do que são desvios, ou meros suportes para a 

compreensão da narrativa.  

  Sob este ponto de vista, podemos dizer que o uso da cláusula VS – ordem marcada em 

PB - em contextos escritos em inglês como L2 reflete a transferência de um recurso discursivo 

da L1 para favorecer a comunicação em L2.  Em geral, a ordem VS constitui parcelas do 

plano de fundo das narrações (cf. seções 3.2 e 3.3 desta dissertação). Trataremos, então, da 

influência da gramática da L1 para a gramática de L2, porém, sob a hipótese de que ao 

transferir esta ordem para a aquisição de L2, o aluno aprendiz reflete a influência de forças 

pragmáticas no processo de aquisição de outro idioma. 

 

2.3) Discurso e Gramática: A sintaxe provinda do discurso (Givón, 1979) 

Em seu artigo From discourse to syntax: grammar as a processing strategy, Givón 

apresenta uma proposta de análise sobre o papel e implicações da pragmática e do discurso na 

sintaxe das línguas. 

 Nesta concepção, o curso de aquisição de L2 é um processo gradual, em que “tópicos, 

tarefas e contextos vão se alargando do imediato para o menos imediato, do óbvio para o menos 

óbvio, do concreto para o mais abstrato” (Almeida, 1998: 23). Para Givón, este processo se 

trata de uma trajetória que parte do modo pragmático em direção ao modo sintático de 

comunicação. 
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Assim, Givón apresenta estudos diacrônicos que revelam processos pelos quais passam 

as principais construções sintáticas que as línguas utilizam. Estes processos consistem em 

estruturas discursivas, pragmáticas, ditas frouxas, paratáticas, que evoluem, diacronicamente, 

em estruturas sintáticas, compactas e gramaticalizadas.  Em outras palavras, a língua encontra 

no discurso uma fonte de estruturas que podem ser sintaticamente condensadas, e por esta 

razão, não podemos estudar a gramática de uma língua, sem considerarmos sua gênesis no 

discurso e o papel dos princípios comunicativos que regem seu surgimento. 

Este processo evolutivo, Givón chama de sintaticização e ele pode ser observado 

quando a linguagem se torna menos acessível a forças pragmáticas, submetendo-se a pressões 

gramaticais atuantes da língua adquirida. 

Temos, então, neste cenário, dois pólos extremos de modalidade comunicativa: o 

pragmático (locus das estruturas frouxas, paratáticas e que apontam para um uso mais imediato 

de comunicação) e o sintático (locus das estruturas mais integradas e subordinadas, da ordem 

fixa de palavras e morfologia flexional rica), evoluindo este a partir daquele.  Os modos 

pragmático e sintático, ou gramaticalizado, de comunicação (Givón, 1995) são universalmente 

presentes nas línguas e podem ser caracterizados por suas propriedades estruturais, conforme 

abaixo (adaptado de Givón, 1979:98): 

         

      Modo Pragmático                                                                       Modo Sintático 

                                   
(a) estrutura tópico – comentário                                                     estrutura sujeito predicado 

(b) concatenação frouxa                                                                                        subordinação 

(c) elocução lenta                                                                                      elocução mais rápida 

(d) ordenação de palavras – pragmática-                 ordenação indica mais funções semânticas  

      informação velha anterior à nova  

(e) média de um para um de nomes/verbos          média de nomes>verbos; verbos complexos  

(f) não há uso de morfologia gramatical                                morfologia gramatical elaborada 

(g) acento/intonação - foco da informação nova           o mesmo, com menos ênfase funcional 
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Para exemplificar o funcionamento da dicotomia acima, o autor estuda o 

comportamento diacrônico da evolução dos pidgins a crioulos, da língua da criança a do 

adulto, da língua formal a informal e do processo de aquisição de segunda língua.   

Assim, segundo Givón, é possível comparar o processo de aquisição de um segundo 

idioma ao comportamento lingüístico diacrônico que retrata tal passagem do modo de 

expressão pragmático ao modo sintático nas línguas em geral e no curso de aquisição de L1.  

Isto se dá pelo fato de o falante aprendiz de L2 enfrentar necessidades comunicativas típicas, 

por exemplo, das necessidades da criança em processo de aquisição ou de um falante de 

pidgin que busca ser compreendido pelo seu interlocutor.  Como, o modo pragmático não se 

perde, mesmo quando o modo sintático foi adquirido, as estratégias comunicativas usadas 

durante o processo de aquisição de L1 são retomadas durante o processo de aquisição de L2. 

Para ele, em estágios aquisitivos iniciais estas línguas sempre esboçam de modo mais 

transparente a relação função > forma (cf. Almeida,1998:23).  Ou seja, o uso do modo 

pragmático, o qual fica latente no conhecimento do usuário da língua, é transferido para a 

aquisição de uma L2 e utilizado de acordo com as necessidades comunicativas dos falantes, 

independentemente das implicações formais deste idioma.  

Almeida (1999) resume a trajetória do modo pragmático ao sintático ao afirmar que 

“o modo pragmático de comunicação – presente nos processos 
de aquisição de L1 e L2 e também de pidginização – corresponderia a 
um modo embrionário, rudimentar, que nos acompanharia por toda a 
vida.  E a trajetória desse modo pragmático ao modo sintático de 
comunicação [...] estaria estreitamente relacionada aos processos 
diacrônicos observados nas línguas do mundo. Isto é: o 
desenvolvimento dos processos de aquisição de L1 e L2 [...] 
espelharia a trajetória das línguas em geral, verificando-se, nessa 
trajetória, o obscurecimento gradual da iconicidade 
preponderantemente presente nos estágios iniciais”.   

 
Assim, o encaminhamento lingüístico do modo pragmático ao sintático parece 

sintetizar algumas considerações sobre o processo de aquisição da ordem canônica SV(O) 

com verbos intransitivos no inglês como L2. 
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2.3.1) A evolução dos modos de comunicação em pidgins e na linguagem infantil 

 

Para entendermos a passagem do modo pragmático para o modo sintático em contexto 

de aquisição de L2, primeiramente, vale estudar este fenômeno em contexto de evolução de 

pidgins a crioulos e no curso de aquisição de L1. 

Ao observarmos as necessidades comunicativas de falantes de pidgins, verificamos a 

presença do modo pragmático, devido às características estruturais que estas línguas 

apresentam.  Algumas delas são: a ordenação vocabular inconsistente, o maior número de 

estruturas tópico-comentário, a ausência de subordinação e o uso de concatenação frouxa.  

Logo, embora o pidgin não apresente uma sintaxe clara e definida, seus falantes resolvem 

suas necessidades comunicativas pragmaticamente. 

O uso do modo pragmático de comunicação se dá, neste contexto, por três princípios: 

a) stress comunicativo: inexistência de uma língua comum para tarefas imediatas 

b) ausência de background pragmático comum entre interlocutores 

 c)   contexto imediatamente óbvio 

As línguas crioulas, por sua vez, apresentam as características do modo sintático de 

comunicação. Desta forma, pode-se dizer que o surgimento de uma língua crioula a partir de 

um pidgin representa a trajetória de sintaticização proposta por Givón.  

Givón ainda defende que crianças, durante o processo de aquisição de L1, também 

apresentam inicialmente, um sistema comunicativo com características do modo pragmático. 

Considerando, assim, a situação comunicativa global, é possível traçar um paralelo 

entre os princípios que regem o uso do pidgin e os da linguagem infantil, como vemos abaixo: 

            a) stress comunicativo: ausência de modo comunicativo partilhado e presença de 

necessidades especiais 
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b) ausência de background pragmático comum: falta de conhecimento do mundo, 

cultura, estrutura social, além de motivações comunicativas específicas dos interlocutores 

c) contexto imediatamente óbvio: as necessidades da própria criança 

Segue que o desenvolvimento da gramática adulta, a partir do modo pragmático para o 

sintático, se dá gradualmente pela mudança dos parâmetros que governam a situação 

comunicativa. 

Ochs (1979) também propõe a existência de um contínuo comunicativo existente entre 

o que a autora classifica como discurso não planejado e discurso planejado.  Segundo a 

autora, a língua do falante adulto é altamente planejada enquanto a língua infantil inicial se 

constitui no modelo não planejado sendo mais dependente de estratégias discursivas e menos 

composta de vias sintáticas na sua composição.  Ainda assim, para Ochs, o comportamento 

comunicativo adulto apresenta muitas características da comunicação infantil quando o 

discurso emerge em situações mais “espontâneas e imprevisíveis”, em outras palavras quando 

o nível de stress comunicativo é maior. 

A autora sugere que “quando falantes não planejam seu discurso, eles se baseiam mais 

fortemente em habilidades morfossintáticas e discursivas adquiridas nos primeiros 3-4 anos de 

vida”10 e não apresentam as características do discurso planejado, por sua vez, adquiridas 

mais tarde, em geral, transmitidas via educação formal. 

Assim, tendo como base Givón e Ochs, assume-se aqui, que o discurso aquisitivo em 

L2 se assemelha ao discurso aquisitivo em L1 o qual, por sua vez, se constitui em um modelo 

comunicativo mais dependente de estratégias comunicativas.  Assume-se também que a L1 

dos adultos e a L2 de falantes fluentes também se assemelham no sentido de serem mais 

planejadas e refletirem o uso de uma sintaxe menos frouxa, embora ainda suscetível a usos de 

                                                           
10 “...when speakers have not planned the formo f their discourse, they rely more heavily on morphosyntactic and 
discourse skills acquired in the first 3-4 years of life.” (p53) 
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estratégias discursivas sob determinadas condições, como acontece com os falantes de uma 

segunda língua, principalmente em estágios iniciais de aquisição.  

 

2.3.2) Considerações acerca da aquisição de uma L2 

 

Faz-se necessário desenvolver estudos de aquisição de L2 sob a luz da hipótese de 

Givón, para verificar como os modos de comunicação evoluem do estágio inicial da L2 até o 

estágio de estabilidade gramatical (steady stage).  Segundo Givón (1979), é provável que, no 

curso de aquisição de uma L2, haja uma contribuição substancial do conhecimento 

pragmático do falante acima de questões relacionadas à gramaticalidade das sentenças.  

Assim, o aprendiz de uma L2 parece se servir também de noções pragmáticas de comunicação 

e não apenas de estruturas sintáticas propriamente ditas. 

O modo comunicativo inicial traz a tona características do arcabouço 

pragmático/cultural dos falantes e é utilizado em contextos que se assemelham aos que 

outrora eles, os falantes, foram expostos.  Falamos aqui de situações de stress comunicativo, 

falta de background pragmático partilhado e contexto imediatamente óbvio, situações que não 

propiciam discurso controlado, ou seja, mais gramaticalizado ou sintaticizado. 

Assim, a hipótese de Givón sugere que aprendizes de uma L2 constróem a gramática 

da L2, refletindo a passagem do modo pragmático ao sintático. O domínio do modo sintático 

representa a aquisição do conhecimento gramatical real da L2.  

Pode-se dizer, então, que no campo do fenômeno das transferências lingüísticas entre 

L1 e L2 também se encontram, além de questões fonético-fonológicas, sintáticas e 

semânticas11, a transferência de aspectos discursivos, provenientes da L1 que guiam o usuário 

da língua através do discurso e segundo suas intenções.  Em suma, parece que o próprio modo 

                                                           
11 Cf. estudos recentes de Domingues (2000), Fragoso (2003), Marta (2004) e Marques (2004)  
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de comunicação pragmático, que permanece latente na codificação lingüística do falante 

nativo, também é transferido para o discurso em segunda língua durante os diferentes estágios 

de estabilização da gramática da L2. 

No caso específico do uso agramatical da ordenação verbo-sujeito (VS) em inglês, 

postula-se aqui que tal fenômeno ocorra, dentre outras causas, pela transferência de 

motivações pragmáticas que combinadas propiciam sua ocorrência no discurso em L2. São 

elas: 

a) o fato de VS se tratar de uma ordenação de palavras regida por princípios 

pragmáticos, cuja informação nova aparece depois de uma entidade (neste caso, não 

necessariamente “velha”) e  

b) o fato de representar o comentário do fluxo de informação – função discursiva 

específica do PB de determinar orações de fundo. 

 

 É graças a estas características da cláusula VS, as quais são listadas por Givón como 

típicas do modo pragmático, que o uso desta ordem seja previsível na produção discursiva de 

brasileiros aprendendo inglês como L2.  Teríamos desta forma, a associação de dois fatores 

propiciadores do uso: a necessidade comunicativa de transferência de um recurso discursivo 

típico da L1 para a L2, além da tendência universal de falantes de um segundo idioma 

transferirem para a L2 o uso do modo pragmático de comunicação para dar conta de suas 

necessidades comunicativas. 

A hipótese principal que permeia este trabalho é, logo, a de que, ao se encontrar em 

processo de aquisição de inglês como L2, o falante do PB talvez possa utilizar a estratégia 

discursiva da inversão em contextos específicos, segundo os mesmos princípios 

comunicativos que regem o uso do modo pragmático em línguas pidgins e de crianças em fase 

de aquisição de L1.  Como dissemos, por se tratar de um caso de ordenação vocabular regida 
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por forças pragmáticas e que não representa a relação sujeito-predicado e se constituir no 

plano de comentário do discurso, esta seria uma ordenação propícia de transferência de uso 

para a L2. 

A exposição ao input, especificamente ao uso da ordem canônica SV com verbos 

intransitivos e independentemente das motivações discursivas do uso VS aqui tratadas 

representaria o gatilho para o processo de sintaticização do uso da ordem VS para a ordem 

SV.  Isto significa dizer que alunos de níveis avançados apresentariam de modo mais 

recorrente o uso do modo sintático de comunicação em seu discurso, revelando o 

desenvolvimento de uma gramática de L2 mais estável, ao menos no que diz respeito ao uso 

deste item específico. 

O aumento da freqüência de ocorrência da ordem SV com verbos intransitivos em 

diferentes estágios da gramática em L2 mostraria que o informante domina a relação 

gramatical sujeito-verbo, normalmente observada em línguas mais estabilizadas, e não mais a 

relação pragmático-discursiva tópico/comentário – caráter das orações VS do plano discursivo 

de fundo. 

Ainda sob a perspectiva da transferência de aspectos discursivos na aquisição de L2, 

vale citar o trabalho de Slobin (1991), o qual propõe que a criança em processo de aquisição 

de L1 adquire não apenas um mero sistema de formas gramaticais e suas funções semântico-

comunicativas, mas adotam uma ‘estrutura para a esquematização da experiência’12 

particular da língua à qual ela é exposta.  Para Slobin, o sistema gramatical também expressa 

sentidos e significados que podem ser diferenciados dos sentidos lexicais específicos, de 

modo que o sentido possa estar encerrado em estruturas de relações temporais e espaciais, 

modalizações e forças ilocucionárias – dentre outras – que o determinam. 

                                                           
12 Framework for schematizing experience 
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Segundo o autor, na verdade, a gramática possui forte diversidade informativa 

relevante apenas no nível do discurso e que, por esta razão, qualquer ato de fala é 

diversamente determinado pelo que já vimos, experimentamos, nossos propósitos 

comunicativos ao falar sobre determinado assunto e pelas distinções que estão incorporadas 

na nossa gramática13. 

Nesta proposta, em termos lingüísticos, a expressão da experiência se constitui numa 

forma especial de pensamento que existe em função da comunicação. Ainda segundo ele, 

“quaisquer que sejam os efeitos que a gramática possa ou não exercer fora do ato de falar, a 

natureza da atividade mental que é ativada ao formularmos sentenças não é insignificante ou 

óbvia e merece nossa atenção. Os conteúdos mentais encontram-se de modo específico 

quando são acessados para o uso14” (grifo do autor). 

Assim, para Slobin, a atividade do pensamento possui papel central no processamento 

lingüístico, visto que, ao longo da construção discursiva, encaixamos nossas intenções 

comunicativas em estruturas lingüísticas específicas, mentalmente disponíveis, que melhor 

determinam a conceitualização do evento segundo a perspectiva do falante. 

Nesta pesquisa, concordamos com sua posição, por propor que cada sistema 

lingüístico, a seu modo, orienta as crianças em fase de aquisição a percepções distintas dos 

eventos prototípicos do seu entorno. Ou seja, a expressão da experiência, em Slobin (1991), 

constitui a habilidade de “thinking for speaking” e é individualmente determinada por cada 

língua, sendo a depreensão da realidade um treinamento – como já dito – para que os falantes 

atentem de modo diferenciado para eventos e experiências por eles reportados. Como ele 

mesmo diz, as crianças, ao adquirirem suas línguas, “são guiadas pelo conjunto de distinções 

                                                           
13 Segundo o autor “any utterance is multiply determined by what I have seen or experienced, my communicative 
purpose in telling you about it, and the distinctions that are embodied in my grammar” (Slobin, 1991:11) 
14 “Whatever effects grammar may or may not have outside of the act of speaking, the sort of mental activity that 
goes on while formulating utterances is not trivial or obvious, and deserves our attention. We encounter the 
contents of the mind in a especial way when they are being accessed for use.” (Slobin, 199:12) 
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gramaticalizadas na língua com função de atentar para determinados traços dos eventos 

enquanto falam”15. 

No que diz respeito ao curso de aquisição de uma L2, tratamos aqui da disponibilidade 

dos conteúdos mentais – provenientes da L1 – que são inevitavelmente acessados para fins de 

processamento da L2.  

O uso da estratégia discursiva relacionada à ordenação VS16 por aprendizes de inglês 

como L2 aponta para uma faceta da diversidade cognitiva da L1 capturada na outra língua. 

Os falantes, assim, necessitam ser, da mesma forma, retreinados a capturar a realidade 

segundo as orientações discursivo-gramaticais da L2.  Nas palavras de Slobin,  

“em suma, cada língua treinou seus falantes para atentar diversificadamente 
para eventos e experiências ao falar sobre eles.  Este treinamento é 
conduzido na infância e é excepcionalmente resistente a reestruturação na 
fase adulta para a aquisição de um segunda língua [...] além do mais, uma 
vez que nossas mentes foram treinadas a capturar pontos de vista particulares 
com o propósito da fala, torna-se excepcionalmente difícil retreiná-las”17 

 
A passagem do modo pragmático ao sintático evidenciada em Givón (1979) é expressa 

aqui pela aquisição do uso da forma SV com verbos intransitivos, em contextos narrativos 

ditos de fundo.  Isto revelaria uma nova concepção de leitura da organização eventual 

prototípica, segundo necessidades e opções provenientes da L2 e independentes de influências 

da língua-materna. Pode-se dizer, então, que o estágio da gramática de L2 deste falante já 

reflete o novo modelo de depreensão do seu entorno em função da gramática da L2 que ele 

adquiriu.  Em outras palavras, reflete o retreinamento apontado por Slobin (1991). 

 

                                                           
15 “in acquiring [...] languages, children are guided by the set of grammaticized distinctions in the language to 
attend to such features of events while speaking”. (Slobin, 1991: 22) 
16 Cf. o trabalho de Naro e Votre (1999) citado na seção 3.3 desta dissertação 
17“in brief, each native language has trained its speakers to pay different kinds of attention to events and 
experiences when talking about them. This training is carried out in childhood and is exceptionally resistant to 
restructuring in adult second-language acquisition [...] further, once our minds have been trained in taking 
particular points of view for the purposes of speaking, it is exceptionally difficult to be retrained”. (Slobin, 
1991:23) 
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 Neste capítulo, estabelecemos a visão teórica e analítica que permeará este trabalho e 

vimos que o estudo da linguagem, em particular do uso lingüístico em L2, não pode acontecer 

desvinculado dos papeis discursivo e interacional impostos sob o uso da língua.  Postulamos 

que a análise sobre a transferência de traços da L1 na aquisição de uma L2 deva contemplar 

também questões do campo discursivo.  Uma teoria que deseja tratar do processo de aquisição 

de L2, segundo uma perspectiva global, não poderá se deter apenas ao nível sentencial, mas se 

organizar segundo o princípio de que a linguagem é um “instrumento de interação social 

empregado por seres humanos com o fim primário de estabelecer relações de comunicação 

entre interlocutores reais” (Pezatti, 1994: 38).    

No capítulo que segue, apresentamos a revisão da literatura sobre o uso da ordem VS 

em PB, suas regularidades e propriedades, apresentadas por diferentes autores que mostram 

como esta ordenação está relacionada a questões discursivas em nossa língua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

REVISÃO DA LITERATURA SOBRE A ORDEM VS 

 

3.1) Introdução 

 

Como vimos, a abordagem de estudo com foco no uso da língua permite análises e 

inferências importantes sobre os fenômenos lingüísticos em geral.  Em particular, o estudo da 

ordenação das palavras, no âmbito da gramática funcional, encontra importantes contribuições 

para o entendimento das intenções do falante e suas estratégias comunicativas globais.  

Quanto ao uso da ordenação VS, alguns estudos funcionalistas constituem análises 

clássicas sobre tal fenômeno e que, para este estudo sobre o uso agramatical de VS na 

aquisição de inglês como L2, se tornam particularmente produtivos ao fornecer informações 

importantes sobre VS e contribuir para o tipo de análise a que nos propomos fazer.  Nesta 

perspectiva, o uso da ordem VS em PB foi abordagem de estudo em Pontes (1986), Naro e 

Votre (1999) e Pezatti (1994), que delimitam o estudo da ordenação como assunto do plano 

discursivo e abarcam as motivações pragmáticas de seu uso em PB.  Berlinck (1989), ainda, 

traça o percurso diacrônico do uso das ordens SV/VS no português e aponta para a tendência 

de fixação da ordem VS como estrutura funcionalmente motivada nesta língua.  

Passamos, desta forma, a descrever tais estudos e destacamos os trabalhos de Naro e 

Votre (1989, 1999)18 e Pezatti (1994) como delimitadores do objeto de pesquisa aqui 

apresentado. 
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3.2) Sintaxe, Discurso e o Sujeito VS (Pontes, 1986) 

 

Em seu estudo sobre a posposição do sujeito em PB, Pontes (1986) apresenta forte 

argumentação em favor da análise deste SN, a partir de uma perspectiva discursiva, pois, sobre 

este fenômeno, como ela mesma diz, “[...] todas as estatísticas apontam numa direção: 

discurso”, refutando qualquer estudo não funcional sobre seu tratamento. 

Para defender sua hipótese, Pontes revisita estudos gerativistas19 que já haviam tratado 

da ordem verbo-sujeito e mostra que nenhum deles julga o status sintático do SN posposto, 

superficializado20, como o de argumento interno, conforme ela defende. A isto, ela atribui o 

fato, dentre outros, de eles não considerarem o contexto lingüístico fator determinante para a 

escolha de uma determinada forma lingüística.   Nos termos de Bolinger (apud Pontes, 

1987:41): 

“O significado lingüístico cobre muito mais do que relatos de 
acontecimentos do mundo real. Ele expressa [...] coisas como qual é a 
parte central da mensagem em contraposição à parte periférica, quais 
nossas atitudes em relação à pessoa com a qual estamos falando, como 
nos sentimos sobre a confiabilidade de nossa mensagem, como nos 
situamos nos acontecimentos que relatamos, e muitas outras coisas que 
fazem nossas mensagens não meramente uma exposição de fatos, mas 
um complexo de fatos e comentários sobre fatos e situações”. 

 
 

Em outras palavras, Pontes defende que o SN posposto, devido às suas características 

distintas daquelas prototípicas do sujeito, deva ser analisado como argumento interno nos dois 

níveis estruturais outrora considerados pela gramática gerativa: a estrutura profunda e a 

superficial.  Ao considerar o contexto como elemento condicionante do surgimento da ordem 

VS, Pontes assume que somente respeitando a estrutura superficial - a qual, afinal, define uma 

                                                                                                                                                                                        
18 A pesquisa dos autores data de meados dos anos 80, todavia, usaremos como base teórica para esta dissertação, 
seu artigo publicado em 1999. 
19 Perlmutter (1976) e Bittencourt (1979)  
20 Termo utilizado por Pontes (1986) 
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língua específica e o modo pelo qual um povo organiza sua realidade (p.95) - é que estaremos 

lidando com um retrato fiel do fenômeno. 

Enfim, Pontes aborda questões que, segundo ela, apontam para a incoerência da 

classificação sintática do elemento posposto ao verbo como sujeito e, seguindo uma abordagem 

discursiva sobre o fenômeno, verifica algumas características específicas quanto ao uso da 

ordem VS, ao constatar que o SN posposto tende a ser inanimado, indefinido e carregar 

informação nova, as quais, segundo a autora, são características do argumento objeto, 

particularmente ligado a um verbo intransitivo.  Para ela, o que ocorre no fenômeno VS é o fato 

de que, numa conversação, o referente novo tem alta probabilidade de ser introduzido por um 

SN indefinido, via verbo apresentativo e, assim, a atenção do interlocutor será menos 

concentrada nestes itens do que em SN sujeitos e topicalizados.   

Não queremos aqui, rediscutir os pontos levantados pela autora quanto à classificação 

sintática do SN sujeito em construções VS, mas concordamos, ao menos parcialmente, com ela 

no que diz respeito às suas características.  Em seu trabalho, Pontes assinala alguns fatores 

importantes relacionados ao fenômeno VS e ousamos dizer que sua abordagem  sobre o uso da 

posposição do sujeito no PB, embora embrionário, contribuíra para uma mudança de 

perspectiva de análise do fenômeno VS, ao retirá-la do nível sentencial para o discursivo. 

A tentativa de Pontes de explicar, via discurso, as características do SN posposto para 

alinhá-lo ao argumento objeto tanto na estrutura superficial quanto na subjacente retrata a 

posição da autora de considerar que a escolha de tal forma lingüística é motivada e que 

careceria de estudo mais amplo.  Segundo a autora (cf. Pontes, 1986:95), se o povo organiza 

diferentemente os elementos em cada oração, o uso das ordens e conseqüente função discursiva 

do SN em questão não serão aleatórios, mas intuitivamente direcionados. 
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3.3)  A ordem VS nas narrativas do português do Brasil: motivações discursivas (Naro e 

Votre, 1999)  

 

  Um estudo mais aprofundado desenvolvido por Naro e Votre (1999) tratou do uso das 

ordens SV/VS em narrativas do PB coloquial e mostrou que tais construções, possivelmente 

analisáveis como formas variantes, estão, na realidade, em distribuição complementar, sendo 

seu uso determinado por motivações de cunho discursivo. 

  Este estudo sobre a motivação discursiva de uso destas construções revelou, sobre a 

ordem verbo-sujeito (VS), que esta construção emerge com a necessidade de introduzir 

informações que não fazem parte do fluxo de informação principal do discurso, sendo esta a 

característica primeira deste fenômeno: sua posição marginal em relação ao fluxo 

informacional, o que difere da construção prototípica SV que por si monta a estruturação 

narrativa.  

  Os autores resumem suas descobertas sobre a natureza pragmático-discursiva da ordem 

VS por aquilo que eles definem como “Principle of Low Tension” - Princípio da Tensão 

Baixa - que se define, justamente, por espaços discursivos em que são fornecidas informações 

subsidiárias em relação à linha de progressão narrativa principal, sem deixar de integrar os 

objetivos locucionais narrativos do falante. 

  Naro e Votre viram que a cláusula VS está em posição periférica em relação à seqüência 

narrativa, contribuindo com comentários que serão relevantes na composição da textualidade 

deste gênero discursivo. Esta estrutura cumpre papel de suporte para um melhor entendimento 

da mensagem, graças ao tipo de informação nelas contidas, que, diga-se de passagem, dão 

seqüência, ampliam ou contextualizam o teor principal da mesma e é por esta mesma razão, por 

exemplo, que as cláusulas VS tendem a não apresentar continuidade de tempo e aspecto em 

relação às cláusulas SV que as antecedem. 
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  Segundo uma visão funcionalista, particularmente sob os pressupostos da hipótese da 

transitividade (Hopper & Thompson, 1980), pode-se afirmar que tais orações ocorrem no plano 

de fundo das narrativas em PB, pois a cláusula VS possui propriedades tais que a localizam no 

plano textual de comentário e não no plano da progressão narrativa.  Como salientado no 

capítulo 2, o conceito de transitividade é redefinido em Hopper & Thompson (1980), de modo 

que só podemos entendê-lo como uma propriedade semântica escalar e pertencente ao corpo 

oracional como um todo e distanciado da noção tradicional da transitividade focada no item 

verbal. 

  Assim, como vimos, uma oração, ainda no nível escalar, será mais transitiva à medida 

que for maior a intensidade com que uma ação se transfere de um participante agentivo para 

outro passivo.  As orações mais transitivas, compõem, no discurso narrativo, o que, como 

sabemos,  Hopper & Thompson (op.cit) chamam de plano de figura. 

  A cláusula VS, na visão de Naro e Votre, possui na escala de transitividade o status de 

mais intransitiva por ser composta, dentre outras causas, por uma estrutura argumental de único 

argumento – o sujeito – não favorecendo a transferência de ação entre participantes.  Por ser de 

baixa transitividade, tende a compor o plano discursivo de fundo, enquanto as orações SV, o 

plano de figura. 

  Naro e Votre perceberam que a ordem VS é amplamente manifestada em contextos de 

verbos intransitivos inacusativos – denominados por eles como verbos intransitivos não 

existenciais, como na sentença: “...aí, vinha outra Kombi...” (Naro e Votre, 1999:80).   Há 

casos, inclusive, de ocorrência VS com verbos transitivos que se manifestam intransitivamente, 

como em: “Nem sempre ganha o favorito” (Naro e Votre, 1999:93).  
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  Outro fator relevante do estudo trata do papel semântico desses verbos, já que, apesar de 

possuírem potencial lexical dinâmico no que diz respeito ao seu sentido semântico21, este 

potencial também é reduzido, pois são os resultados das ações que se revelam importantes para 

o sentido discursivo e não a ação propriamente dita22.  Em outras palavras, eles não expressam 

sua carga semântica real e tal característica verbal reforça a qualidade difusa das orações VS23, 

já que tais verbos denotam antes o estado resultante do movimento verbal, ao movimento 

propriamente dito. 

  O sujeito das orações VS é atípico no que diz respeito às características principais deste 

argumento. Fora do fluxo referência, ele não é tópico, tão pouco, receptor das informações 

novas que surgem no discurso.  Porém, ao interromper o fluxo informacional que conduzia a 

atenção do ouvinte para um “sujeito” previamente estabelecido no discurso, a organização VS 

pode modificar este fluxo ao transportar, para este novo sujeito, o status de topicidade, se ele 

deixar de ser “novo” nesta organização e passar a um referente sob o qual o falante empilhará 

novas informações da narrativa.  De qualquer forma, o sujeito prototípico das construções VS, 

a priori, não possui papel central no fluxo informacional e tende a ser (-) volitivo, (-) 

individuado e indefinido.  Segundo a hipótese da transitividade, estas características do 

argumento externo de VS também favorecem a baixa transitividade da cláusula. 

  Ainda sobre o item sujeito, segundo os autores, ele tende a ser maior, ou seja, mais 

extenso, no que diz respeito à quantidade de sílabas e/ou vocábulos que o constituem.  Isto, 

talvez, devido à necessidade discursiva de compensar sua baixa proeminência no fluxo de 

                                                           
21 Eles descobriram que 57,5% desses verbos denotam movimentos físicos (cair, chegar, vir etc) ou mudança de 
estado (desaparecer, acabar, acontecer etc). 
22 Os autores sustentam esta hipótese porque nas cláusulas VS estes verbos são freqüentemente mais 
intercambiáveis do que nas cláusulas SV 
23 Como na sentença: “Nisso que nós vamos para casa, vinha dois crioulos fortes, né?” (Naro e Votre, 1999:98) em 
que o verbo vir , apesar de ser um verbo que denota uma ação de alta dinamicidade, é, aqui, realizado com redução 
de carga semântica, por perder o sentido de ação passando a denotar, antes, o sentido resultativo do conjunto 
oracional. 
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informação, para que, sendo maior, fique mais fácil ao interlocutor percebê-lo também como 

parte importante da construção textual. 

  Nesta pesquisa, tentou-se perceber se estas mesmas características descritas no estudo 

de Naro e Votre são também observáveis no discurso oral em narrações em inglês como L2.  

Assim, buscaremos descobrir qual a importância do fluxo de informação para ocorrência deste 

fenômeno, do tipo de sujeito, da escolha do item verbal, além do papel da transitividade e da 

semântica verbal nestes contextos. 

 

3.4) SV – Cláusula Tópico – Comentário / VS – Cláusula Comentário (Pezatti, 1994) 
 
 

 
Outro importante estudo funcionalista sobre a co-ocorrência das ordens SV e VS no 

português falado do Brasil foi desenvolvido por Pezatti (1994) e reforça as descobertas de Naro 

e Votre (1989, 1999) adotadas nesta pesquisa. 

Segundo a autora, 

“As funções semânticas especificam os papéis que exercem os 
referentes dentro do “estado de coisas” designado pela predicação em 
que ocorrem, tais como agente, meta, recipiente etc. As funções 
sintáticas especificam a perspectiva da qual é apresentado o estado de 
coisas na expressão lingüística, como sujeito e objeto. As funções 
pragmáticas especificam o estatuto informacional dos constituintes 
dentro do contexto comunicacional mais abrangente em que eles 
ocorrem, como tema, rema, tópico e foco.” 

 
 Sobre o papel categorial dos constituintes das ordenações SV/VS, ela também cita o 

alinhamento existente entre o objeto transitivo das orações SV e o “sujeito intransitivo 

existencial”24 típico das orações VS, já que, tanto o argumento interno de SV, quanto o único 

argumento de VS são pacientes / neutros, que não participam ativamente do evento enunciado 

                                                           
24 A classificação do tipo de oração em Pezatti (1994:42) difere da de Votre e Naro (1999) no sentido em que ela 
arrola sob a classificação “Verbos Intransitivos Existencias” verbos que denotam emergência ou existência 
positiva ou negativa de uma entidade.  A classificação “Verbos não Existenciais” de Votre e Naro difere 
semanticamente da definição de Pezatti, embora tratem dos mesmos itens, com exceção dos verbos ser e existir 
que são desconsiderados em sua pesquisa por serem verbos “existenciais”. 
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no verbo e por isso tornam-se argumentos inativos, ou seja, que indicam o Fim do evento.  Eles 

não são a Origem, mas a Meta do evento verbal.  Por outro lado, o argumento externo de 

orações SV(O) desempenha papel de agente, beneficiário ou experienciador, ou seja, que 

participa do evento anunciado pelo verbo como argumento ativo, indicando a Origem do 

evento. 

Ao associar, a seu estudo, as noções de fluxo de atenção lingüístico e de ponto de 

vista25, Pezatti mostra que a ordem SV indica eventos que começam linearmente num ponto do 

espaço (Origem / Ativo) e terminam em outro (Meta / Inativo), representando assim a ordem 

natural de colocação dos constituintes, por apresentar um ponto de vista lingüístico (sujeito) 

que é o ponto de partida do fluxo de atenção, o tópico, além do “objetivo” do discurso, o 

comentário - informação nova - mais importante - que aqui coincide com o predicado.  

 A ordem VS, por sua vez, não possui ponto de Origem do evento, mas apenas o Fim do 

evento, a Meta – que seria o argumento neutro / paciente.  Assim, diz Pezatti (1994) que “o 

verbo e seu único argumento nuclear constituem uma unidade fechada que, ao descrever uma 

situação, não especifica um elemento como ponto de partida ou ponto de vista”.  As 

descobertas da autora remetem para as de Votre e Naro, pois, definem que a informação dada 

pela estrutura VS apresenta um único objetivo discursivo que é o comentário, ou seja, trata-se 

de uma estrutura independente de um marco de referência - uma estrutura topicalizada - para 

que a informação aconteça.  Assim, Pezatti afirma que orações SV apresentam a relação tópico-

comentário enquanto as orações VS apresentam apenas o comentário, graças à sua baixa 

transitividade. 

   A principal descoberta de Pezatti (1994) sobre o fenômeno da posposição do sujeito 

converge para a teoria do discurso defendida aqui neste trabalho, pois, para ela, o uso de uma 

                                                           
25 O fluxo de atenção determina a ordenação linear dos sintagmas na sentença, é o que o falante usa para que o 
ouvinte atente para eles. O SN sujeito é, ao mesmo tempo, o ponto de vista (tópico) e o ponto de partida do fluxo 
de atenção lingüístico. 
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ou outra ordem está intrincadamente relacionado a necessidades discursivas do usuário de 

definir o relevo discursivo, de montar a centralidade e a perifericidade das informações de 

modo que as sentenças funcionem para o falante de acordo com seus objetivos e necessidades 

comunicativas.  Em outras palavras, Pezatti também argumenta a favor da relação figura-fundo 

para explicar o condicionamento do uso das ordenações SV/VS. 

   Para Pezatti, assim como para Naro e Votre (1999), o arranjo dos traços encontrados na  

escala de transitividade de Hopper & Thompson (1980) determinam, na língua portuguesa, a 

dicotomia figura e fundo, que apontam para a informação mais central ou mais periférica do 

discurso26. 

           A estrutura SV fornece a linha principal de desenvolvimento discursivo, movendo-o 

para frente, em virtude de apresentar características tais que contribuem para sua progressão.  

Tratamos aqui, de um sujeito, que está mais a esquerda e que por isso é tópico27 e ponto de 

partida do fluxo de informação, além de uma estrutura verbo-argumento28 que compõe o 

comentário. Estão dadas aí as informações necessárias para construção da linha principal do 

discurso, ou seja, o relevo de figura.  Ao analisarmos a tabela de traços de Hopper & Thompson 

(1980), verificamos que estas estruturas são mais transitivas, cujo grau mínimo de 

transitividade é três. 

 Os dados de Pezatti (1994), assim como os de Naro e Votre (1999), mostram que a 

estrutura VS também resolve a necessidade discursiva do falante da língua portuguesa de 

fornecer um material de suporte para a linha principal discursiva, ou um material, que sendo 

novo no discurso, pode tornar-se tópico e passar a participar da linha principal do fluxo de 

informação. 

                                                           
26 Embora Pezatti associe explicitamente o uso dos traços para a análise das orações SV/VS,  Naro e Votre, na 
verdade, relacionam a ocorrência de VS critérios tais como o status informacional do sujeito, a semântica verbal 
dentre outros.  Isto não significa dizer que estes não considerem a questão dos traços de transitividade em seu 
estudo, mas a utilizam por outra perspectiva. 
27 Sujeitos dificilmente são informação nova, nos termos de Prince (1981) 
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 Logo, pelo o que postula a autora, podemos entender o fenômeno da posposição do 

sujeito em PB, de acordo com o que Naro e Votre chamam de Princípio da Tensão Baixa.  A 

ordem VS não define um ponto de partida lingüístico que coincida com o ponto de vista – o 

sujeito não é o tópico – pois, não existe a Origem, mas somente a Meta, o Fim do evento.  Pela 

escala de transitividade de Hopper & Thompson (1980), essas orações partilham de 

características intransitivas e têm função discursiva de “montar o cenário para o 

desenvolvimento do discurso, seja apresentando elementos novos, seja “cerrando a cortina”29, 

quando o falante dá por terminado o discurso” (cf. Pezatti, 1994). 

Os dados da pesquisa de Pezatti mostram o comportamento da ordenação SV/VS de 

acordo com a questão do relevo discursivo, ou seja, da relação figura-fundo conforme Naro e 

Votre (1999) já haviam apontado.  Esta pesquisa confirma a hipótese do papel de SV/VS 

estarem a serviço de estratégias de organização discursiva, conforme vemos na Tabela 1 

(adaptado de Pezatti, 1994:53): 

 
Tabela 1 – Distribuição de orações SV / VS em orações de figura e de fundo 

 
 

Ordem Figura Fundo 

SV(O) 66,6% 33,4% 

VS 19,8% 80,2% 
 

 
Percebe-se que é possível encontrar orações SV em contextos de fundo e atribuímos a 

este dado uma explicação sob a luz da teoria da transitividade: os traços destas orações 

apontam para transitividade mais baixa, ou seja, são negativamente marcados.  Quanto à 

ordenação verbo-sujeito servir à função de figura, Pezatti afirma que isso acontece graças a um 

recurso próprio do português de prevenir o interlocutor de que a estrutura em questão é, na 

verdade, de figura (cf. Pezatti, 1994: 53-54). 

                                                                                                                                                                                        
28 No caso de predicação verbal transitiva 

              29 Segundo Pezatti (1992),  papel desempenhado pelo verbo ser de funcionar como coda indicando o fim de turno 
de fala. 
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3.5) Diacronia e o fenômeno VS: Variação, Reanálise e Mudança (Berlinck, 1989) 
 

Em seu estudo diacrônico sobre o fenômeno da ordem VS no português do Brasil, 

Berlinck (1989:97) defende a hipótese de que, ao longo dos três últimos séculos (XVIII, XIX e 

XX), a ordenação SV/VS sofreu um processo de mudança favorecendo a cristalização da ordem 

SV e que se caracteriza pela passagem gradativa de uma orientação funcional para uma 

orientação de “natureza formal” do uso das ordens. 

Berlinck comprova sua hipótese e questiona as possíveis causas do fenômeno, pois, a 

partir do seu corpus inicial (século XVIII), consegue demonstrar que o uso das ordenações 

SV/VS passa a caracterizar um processo de restrição de uso da ordem VS a contextos bem 

marcados, como sugerem já os dados do corpus do século XIX. A tal fato, ela atribui fatores 

estritamente gramaticais, que estariam enquadrando tal ordem em contextos discursivos 

específicos.  Por fim, o corpus do século XX confirma este processo de mudança, como vemos 

na Tabela 2 (adaptada de Berlinck, 1989:97): 

 

Tabela 2. Freqüência de VS segundo o corpus analisado 

                   Corpus             % 

Século XVIII   (1750)           42% 

Século XIX      (1850)           31% 

Século XX       (1987)           21% 

 

 

A autora mostra que a ordem VS vai se tornando menos freqüente e que a hierarquia – 

atribuída por ela – dos fatores que facilitariam o surgimento de uma ou outra ordem também se 

altera ao longo do processo. Por exemplo, os dados do século XVIII, que, segundo ela, 

apontavam para o uso mais funcional das ordens, eram mais bem explicados pelo papel do fator 

status informacional, pois, quanto maior fosse o grau de “novidade” do referente do SN, maior 

seria a probabilidade de que ele ocorresse posposto ao verbo, e vice-versa.  Berlinck assume, 
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desta forma, que deste recorte diacrônico podemos inferir o uso funcional das ordens em 

questão. Ela argumenta que se comparados os grupos de fatores condicionantes e com maior 

relevância de cada um dos três momentos, percebemos que eles se associam a um 

encaminhamento de passagem de uso mais funcional para um uso mais formal das ordens, pois 

eles apontam para a tendência de que quanto maior a chance de um SN ser interpretado como  

argumento interno, menor  será a  probabilidade de  que ele  ocorra  em  posição V SN, o que 

deixaria a ordem VS restrita a determinados contextos30. 

 Assim, os estudos de Berlinck (1989) apontam para a relevância da natureza do item 

verbal para definir a ocorrência das ordens. Com destaque para os corpora dos séculos XIX e 

XX, percebemos o papel da transitividade verbal no encaminhamento da diminuição da ordem 

VS, que atingiu com mais intensidade os contextos mais transitivos nos três momentos 

analisados, como podemos ver na Tabela 3 (adaptado de Berlinck, 1989:102). 

                             Tabela 3: Freqüência de VS segundo a transitividade do verbo nos três corpora 

Corpus       XVIII          XIX           XX 

Transitividade                                            % 

Intransitivo existencial        100%          97%          99% 

Intransitivo não existencial         59%         47%          46% 

Verbo de ligação         47%         30%          23% 

Expressão fixa         47%         28%          13% 

Transitivo indireto         34%         36%            8% 

Transitivo direto         34%         21%            3% 

Bi-transitivo         30%         15%             0 

 

Segundo seus dados, os verbos transitivos com SN posposto deixam de apresentar 

percentuais mais altos ao longo deste recorte de tempo e este contraste faz crer que o risco de 

ambigüidade, ou seja, de que o sujeito fosse interpretado como objeto, tenha crescido e 

restringido a ocorrência de VS a um uso mais específico, ainda de cunho funcional, não tratado 

                                                           
30 Há ainda, no campo gerativista, a noção de que a restrição diacrônica à ordem VS se dá pelo processo de 
“mudança paramétrica” sofrido pelo PB, que estaria deixando de ser uma língua de sujeito nulo (cf. Duarte 1996) e 
segundo a literatura sobre o parâmetro do sujeito nulo, línguas de sujeitos obrigatórios restringem a ordenação VS.  
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pela autora nesta pesquisa.  A autora considera que isto acontece graças ao processo de 

desaparecimento dos pronomes acusativos átonos em PB (cf. Tarallo, 1983; Duarte, 1996), pois 

se o PB se torna uma língua sem pronomes de 3ª pessoa e que marcam claramente as funções 

gramaticais, o uso do sujeito posposto resultaria em uma ambigüidade inevitável e não passível 

de ser desfeita por um elemento formal.  

As descobertas da autora convergem para as teorias funcionalistas de explicação do uso 

VS, no sentido que define a transitividade verbal31, como um fator importante na determinação 

do uso das ordens.  Destacamos aqui os resultados das análises com verbos intransitivos não-

existenciais (tratados em nossa pesquisa) que indicam que 46% do total de orações com esses 

verbos são VS. Na escala dos verbos analisados esta foi a categoria mais proeminente quanto 

ao condicionamento da posposição do sujeito. 

Se os estudos de Berlinck apontam para a tendência do uso de SV por motivos formais 

de determinação do objeto, a aceitação da ordem VS aponta para o entendimento do SN de VS 

como sujeito, não possibilitando interpretações outras sobre o uso da ordem, senão por 

caminhos discursivos.  Desta forma, VS é uma ordem marcada do idioma (apenas 21% das 

orações do corpus), que, se sincronicamente observada, desempenha papel funcional 

diacronicamente justificado. 

 Apesar deste estudo não avançar no campo discursivo de utilização da ordem verbo-

sujeito, ele contribui para o entendimento do fenômeno aqui estudado, por tratar do 

encaminhamento de sua fixação na gramática do PB.  Em outras palavras, o que Berlinck 

chama de “aspecto formal”, para nós, trata-se também de um aspecto discursivo, pois, na nossa 

perspectiva, o que aparenta ser o desaparecimento da VS, mostra, antes, um percentual bastante 

significativo de sua ocorrência em construções mono-argumentais, em favor de seu uso em 

                                                           
31 No sentido mais tradicional e não escalar conforme propõem Hopper & Thompson (1980) 



 

 

52

contextos narrativos específicos de plano de fundo32. O estudo de Berlinck aponta para a 

cristalização de VS em termos de uso funcional restrito e pode contribuir para a explicação de 

sua ocorrência em contextos de aquisição de inglês como L2. 

 

 

  Em suma, o papel funcional da ordem VS e, em paralelo, da ordem SV, no português, 

não fica restrito ao nível da descrição sentencial.   Os trabalhos aqui apresentados revelam que 

tais construções possuem características próprias na construção do discurso.  Em particular, 

eles apontam para o uso funcional da ordenação VS em PB e sua fixação como estratégia de 

delimitar, por sua característica de baixa transitividade, informações pertencentes ao plano de 

fundo das narrativas.   

  Associando estes estudos à nossa proposta de estudar a presença de reflexos discursivos 

oriundos da L1 na L2, buscamos observar, como acontece a construção do discurso narrativo 

em inglês como L2, a fim de verificar a possível transferência do uso desta ordenação, 

agramatical em inglês, para este contexto. 

 Antes de abordarmos mais diretamente o assunto, trataremos no próximo capítulo de 

alguns estudos – funcionalistas e formalistas – que se detiveram na questão do processo de 

aquisição de L1 e L2, em particular sob a luz da aquisição ou diminuição do uso da ordem VS. 

Almeida (1998), que segue orientação lingüístico-funcional, dentre outros fatores, abarca a 

aquisição da ordem VS no PB como L1 e Marques (2004) e Domingues (2002), seguidores da 

linha formalista, tratam, dentre outros fatores, da questão da transferência paramétrica entre o 

PB e o inglês como L2.  Por sua vez, White (1985) estuda a transferência de VS do espanhol 

para a aquisição de inglês como L2. 

                                                           
32 A pesquisa não explica a diferença de freqüência de VS entre as diversas construções intransitivas tratadas. 
 



CAPÍTULO 4 

REVISÃO DA LITERATURA SOBRE AQUISIÇÃO DE L1 E L2 

4.1) Introdução 

  Sabe-se que entre o processo de aquisição de L1 e L2 existem inúmeras 

convergências e divergências.  Como vimos, Givón (1979) aponta para a iconicidade presente 

nos estágios iniciais nas gramáticas em L1 e L2, enquanto Slobin (1991) defende que as 

gramáticas das línguas fazem seus usuários capturarem a realidade de modo particular para 

cada idioma.  No tocante ao grau de domínio da língua alvo, falantes de L2 parecem nunca 

apresentar estágio final homogêneo, visto que questões relacionadas à idade dos aprendizes, 

motivacionais, de natureza do input, dentre outras, corroboram para a realização de diferentes 

gramáticas em L2, o que não ocorre entre falantes de uma L1. 

 Sendo assim, neste capítulo, nos deteremos a resenhar estudos sobre a aquisição de VS 

em PB como L1 e também sobre o tratamento sintático desta ordem desenvolvido em pesquisas 

gerativistas sobre aquisição de inglês como L2.  Estes estudos colaboram para o entendimento 

do fenômeno aqui estudado. 

 
4.2) A ordem verbo-sujeito no processo de aquisição do português como L1 (Almeida, 

1998) 

 

Calcada na relação aquisição de L1/diacronia defendida por Givón (1979), Almeida 

(1998) investiga as motivações envolvidas na emergência da ordenação VS na aquisição do PB 

como L1, também considerando, na formulação de hipóteses, os resultados obtidos em 

trabalhos anteriores sobre o uso desta ordem no português coloquial.  Suas descobertas sobre o 

processo de aquisição desta estrutura em PB, a partir dos pressupostos givonianos, contribuem 

para a formulação deste trabalho, visto que, como vimos, de acordo com Givón, adultos em 
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processo de aquisição de L2 e crianças em processo de aquisição de L1 partilham de um 

paradigma de comunicação inicial: o modo pragmático de comunicação (cf. seção 2.3 desta 

dissertação). 

 

4.2.1) Transitividade e Aquisição de L1 

 

Para abordar o fenômeno da ordenação verbo-sujeito em estágios de fala infantis 

iniciais, Almeida (1998) relaciona o papel da transitividade verbal ao plano discursivo / 

cognitivo, a fim de explicar a ocorrência do fenômeno. 

Segundo a autora, a ocorrência de VS na fala infantil é verificada desde a fase de 

processamento de sentenças de uma ou duas palavras.  Porém, ela defende a hipótese de que, 

diferentemente do adulto, a motivação do uso de VS pela criança é mais de cunho cognitivo, 

por uma representação da organização e interpretação do mundo exterior, do que por 

motivações discursivas / comunicativas apenas.  

  A fim de defender esta hipótese, ela cita Slobin (1982, 1985), o qual constatou que as 

crianças percebem mais atentamente ações em que um agente animado causa intencionalmente 

mudança física e perceptível no estado ou locação de um paciente. 

Assim, ao considerar o papel da transitividade no plano cognitivo e sua influência no 

processo de aquisição de L1, a autora postula que a criança tende a relacionar o sujeito de 

construções [ - transitivas ] ao objeto de construções com mais de um argumento, já que tanto 

um   quanto  o   outro   partilham   das   propriedades   agentivas   de   serem    [ - humano ]  e  

[- animado ]33. 

                                                           
33 Almeida (1998) concorda parcialmente com Pontes (1986) no que diz respeito às semelhanças do sujeito de VS 
e do objeto de SVO, pois acredita que o sujeito compartilha propriedades tanto com o OD quanto com o sujeito de 
orações de mais de um argumento, enquanto Pontes (1986) argumenta a favor de uma correspondência mais 
restrita. 
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A função discursiva de VS apresentada em Naro e Votre (1989, 1999) parece não 

definir o surgimento da ordem na fala das crianças. Na visão de Almeida, a ordem emerge na 

fala infantil como reflexo da percepção do seu entorno, como tentativa de codificar eventos 

menos salientes, associando-os a eventos prototípicos mais salientes, ou seja, mais transitivos. 

Além disso, ao transparecer que a criança relaciona o sujeito de VS ao objeto de SVO, a 

produção infantil em PB como L1 estaria dando indício de um possível processo de mudança 

que estaria aproximando o PB à realidade das línguas ergativas, como veremos na próxima 

seção. 

 

4.2.2) A ordem verbo-sujeito e a questão da ergatividade 

 

 Ao apontar semelhanças entre o SN posposto em construções mono-argumentais e o 

objeto direto de construções com mais de um argumento, Almeida (1998) adota uma posição de 

concordância parcial com os estudos de Pontes (1986) ao aceitar a possibilidade de que SNs 

pospostos sejam interpretados tanto como objeto, quanto como sujeito, porém, não por 

considerações sobre relações gramaticais entre os elementos.  

 Sua posição parte da proposta de Comrie (1981) - (cf. Almeida, 1989:95) - de substituir 

os rótulos de sujeito e objeto direto por S, A e P34 a fim de estabelecer que tipos de sistemas de 

atribuição de casos são possíveis de acordo com a relação que eles mantêm nas diversas 

línguas. Assim, dois tipos de caso se destacam nas línguas do mundo: 

a) Nominativo – acusativo: mesma marca morfológica – caso nominativo – para S e A 

e marca diferente – caso acusativo - para P e  

b) Ergativo – absolutivo: mesma marca morfológica para S e P – caso absolutivo – e 

marca diferente para A – caso ergativo. 
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 A distinção entre S, A e P, nas diversas línguas, se deve ao fato de, em construções 

mono-argumentais, existir somente SN, não sendo necessário, distingui-lo de outros SN’s.  Em 

construções de mais de um argumento a ambigüidade entre A e P pode ser repelida por um 

sistema de caso. Desta forma, segundo Comrie, se não é necessária a distinção entre S e A ou 

entre S e P (que nem ocorrem em mesma construção), “o caso atribuído a S pode ser usado 

para um dos dois argumentos de uma construção tradicionalmente classificada como 

transitiva”, o que torna questionável a associação de S com P, no modelo defendido por Pontes 

(1986). 

 Em suma, Almeida defende a tese de que, dependendo do grau de transitividade, as 

crianças utilizam VS relacionando pacientes e sujeitos, a partir de motivações cognitivas de 

percepção do mundo real.  Talvez, o caráter fluído do sujeito de construções mono-argumentais 

favoreça mudanças no sistema de casos das línguas através do fenômeno da reanálise35, o que 

significa dizer, segundo ela, que o PB pode estar passando por um processo de mudança que o 

está aproximando das línguas de caso ergativo. 

  As pressões do input lingüístico determinarão o encaminhamento do uso da 

ordem VS para os fins pragmático-discursivos, já discutidos nesta dissertação. 

 

4.3) A transferência sintática da L1 para a L2 sob a ótica gerativista 

 

 O advento dos estudos funcionalistas mostrou que o estudo da langue em detrimento ao 

estudo da parole (Saussure, 1969) permite que questões importantes sobre o funcionamento das 

línguas não sejam devidamente explicadas.  Entretanto, embora esta pesquisa trate da 

transferência de estratégias discursivas da L1 para a L2, não podemos negar a importância de 

                                                                                                                                                                                        
34 Sujeito, Agente e Paciente: respectivamente, argumento do verbo intransitivo, argumento sujeito de VT’s em 
línguas não ergativas e argumento objeto em línguas não ergativas 



 

 

57

certos estudos feitos no campo da lingüística formalista sobre questões de transferências 

estruturais provenientes da L1 para a L2, devido à sua possível contribuição para o 

amadurecimento de determinadas análises. 

Sobre a questão da aquisição / aprendizagem de L2, há diversas hipóteses, na literatura 

gerativista, sobre como e se o aprendiz acessa a, chamada, gramática universal (GU) durante 

esses processos.  Segundo a grande maioria dos defensores da teoria inatista (cf. Marques, 

2004), os aprendizes de L2 possuem conhecimentos gramaticais que não poderiam ter sido 

adquiridos apenas através dos dados da experiência, o que evidenciaria o argumento da pobreza 

de estímulo36 e a existência da Gramática Universal (GU). Há ainda a questão da transferência 

da gramática da L1 para L2 no sentido de definir o que seria o ponto inicial do conhecimento 

gramatical não nativo. 

Alguns defendem, ainda, a hipótese de que a GU não exerce papel algum no processo 

de aquisição / aprendizagem de L2 e assumem que o processo de aquisição de L2 se dá de 

modo diferenciado do processo aquisitivo da língua materna, por ser orientado por outras 

faculdades cognitivas (apud Marques 2004) e não pela faculdade da linguagem.   

Em suma, no que tange a aquisição de L2, a discussão da teoria inatista se dá a cerca da 

influência total, parcial ou mesmo nula da GU e/ou L1, via transferência paramétrica, no 

processo de aquisição de L2, como veremos nos estudos de Domingues (2002), White (1985) e 

Marques (2004) a seguir. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
35 Segundo Martellota et alli (1996), a reanálise é um mecanismo que atua no eixo sintagmático caracterizando-se 
por uma reorganização da estrutura do enunciado, e conseqüente reinterpretação dos elementos que o compõem. 
36 De acordo com Marques (2004), “o julgamento dos falantes nativos sobre a gramaticalidade das expressões 
lingüísticas mostra que a mente não é uma tabula rasa conforme propunham os behavioristas. Como só há duas 
partes envolvidas no processo de aquisição de língua – a mente do falante nativo e os dados da experiência (o 
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4.3.1) Pesquisas Gerativistas sobre a transferência sintática de VS para o inglês como L2 

4.3.1.1) Domingues (2002) 

 

  Domingues (2002) aborda a transferência sintática da ordenação VS para contextos de 

aquisição de inglês como L2. Tal estudo trata deste fenômeno, segundo a teoria dos princípios e 

parâmetros (Chomsky, 1981), que, segundo a visão gerativista, seriam inerentes às línguas 

naturais: estes variáveis de língua para língua e aqueles de natureza universal.  

 De acordo com Domingues, “alguns princípios da Gramática Universal (GU) diferem 

no modo como eles atuam de uma língua para outra [...], um número limitado de opções é 

incorporado à GU. Princípios que apresentam essas opções são chamados de parâmetros e as 

opções que os parâmetros possuem são chamadas de valores paramétricos” (cf. Domingues, 

2002:17).   

  Os valores paramétricos são fixados pelos falantes de uma língua como positivos ou 

negativos. Assim, a referida autora usa o Parâmetro Pro-Drop (Parâmetro do Sujeito Nulo) 

para tentar explicar o uso da inversão VS em contextos de aquisição de inglês como L2.  Este 

parâmetro diz respeito a quatro propriedades que se presentes em certa língua revelam que esta 

é uma língua [ + pro-drop ]. Dentre estas propriedades estaria a possibilidade do sujeito variar 

em posição pré ou  pós – verbal37. 

  A hipótese principal de Domingues (op. cit.) é a de que, durante o processo de aquisição 

de L2, falantes do PB, uma língua [ + pro-drop  ], transfeririam as propriedades deste parâmetro 

da L1 para L2.  Como a língua inglesa é considerada uma língua [ - pro-drop ], isso ocasionaria 

o surgimento de expressões agramaticais nesta língua. 

                                                                                                                                                                                        
input) – então, só há uma fonte possível para o conhecimento gramatical não revelado nos dados: a Faculdade da 
Linguagem – um dos órgãos da mente. Sem ela, a aquisição da língua materna seria uma tarefa quase impossível” 
37 Além desta, “a ocorrência de sujeito nulo, a possibilidade do sujeito de uma oração subordinada ser transposto 
para o domínio da oração principal e o apagamento obrigatório do sujeito de verbos meteorológicos” (Domingues, 
2002). 
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  Um ponto importante considerado neste trabalho, diz respeito à hipótese de White 

(1989) de que a GU se encontra ativa no processo de aquisição de L2.  Porém, agora, o 

aprendiz teria como base sua L1, o que também seria um fator determinante no processo de 

aquisição e no tipo de construções lingüísticas produzidas por ele. 

 Em seu trabalho, Domingues estudou as quatro propriedades relacionadas a este 

parâmetro. Trabalhou com alunos de inglês de nível básico, avançado e intermediário e fez seu 

levantamento de corpus via aplicação de testes de julgamento de gramaticalidade. Esses testes 

eram constituídos de 32 sentenças relacionadas aos princípios do Parâmetro Pro-Drop. Para 

cada propriedade estudada, havia uma determinada quantidade de sentenças gramaticais e/ou 

agramaticais. Caberia aos alunos analisar as frases e dizer se elas eram corretas de acordo com 

a estrutura gramatical da língua inglesa.  No que diz respeito à verificação de ocorrência de 

sujeito pós-verbal com verbos intransitivos, ela utilizou quatro sentenças agramaticais e 

descobriu que, no nível básico, o índice de erros (51,45%) foi maior do que o índice de acertos 

(48,25%). Por outro lado, nos níveis intermediário e avançado ocorreu o inverso. No nível 

intermediário, apenas 30% dos alunos tiveram mais dificuldade de reconhecer as sentenças 

como agramaticais e no nível avançado, apenas 11,75%. Tal descoberta evidenciaria 

transferência do valor positivo do Parâmetro Pro-Drop do PB, no processo de aquisição de 

inglês como L2, destacando-se no uso de alunos de níveis mais baixos do processo de 

aquisição. 

 Um dado importante sobre a pesquisa de Domingues - e que colabora para nossa 

proposta funcional de explicação da variação SV/VS no inglês como L2 - consiste no fato de 

ela concluir, pelos resultados referentes às outras propriedades observadas, que a transferência 

deste parâmetro se deu de modo diferenciado para cada propriedade. Ela percebeu, por 

exemplo, que o fenômeno de inversão VS é remarcado já na passagem do aluno do nível básico 

para o intermediário. Seguindo nossa perspectiva teórica, acreditamos que alunos de níveis de 
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proficiência mais baixos tenham maior necessidade de utilizar recursos funcionais de 

comunicação - oriundos de sua L1 - durante o processo de aquisição de L2.  

 Desta forma, embora relevante por constituir uma possível explicação quanto a presença 

da estrutura VS em nossa língua, o estudo de Domingues não explica, por exemplo, os 

contextos discursivos em que VS ocorre. 

 Podemos dizer que a hipótese principal que permeia nosso trabalho vai ao encontro 

desta pesquisa, no sentido de também reconhecermos o papel da L1 como determinante no 

processo de aquisição do inglês como L2.  Todavia, nesta perspectiva, observamos o fenômeno 

da transferência lingüística extrapolando o nível sintático e alcançando o nível discursivo, o 

nível de uso de estratégias comunicativas da L1. 

 

4.3.1.2) White (1985) 

 

  White (1985) desenvolveu uma pesquisa semelhante à de Domingues (2002). Seu 

experimento tratou, porém, via testes de julgamento de gramaticalidade, da transferência 

paramétrica no processo de aquisição de inglês como L2 de 32 falantes adultos nativos de 

espanhol, língua também considerada [ + pro-drop ]. 

 Curiosamente, no que diz respeito à propriedade da ordenação VS, 91% dos alunos 

reconheceram a agramaticalidade da ordem em inglês. Em White (1989), a autora reconhece a 

impropriedade do tipo de cláusula VS selecionada para aplicação dos testes. De acordo com 

Liceras (apud White 1989:88), o fenômeno VS em espanhol é mais comum em cláusulas de 

verbos ergativos - o que não foi contemplado na pesquisa de White.  Ainda segundo ele, a 

ordem VS em espanhol é assunto de considerações do plano discursivo, que por sua vez 

também não foi abordagem do experimento de White. Para este autor, tais complicações 

metodológicas enviesaram o resultado do experimento. 
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 Por outro lado, tais dados contribuem para nossa hipótese de que, independentemente 

das características estruturais relativas à transferência da ordem VS na aquisição de inglês 

como L2, ela se dá também pelas necessidades pragmáticas de nossos alunos, especificamente 

no que diz respeito a verbos intransitivos.   

 

4.3.1.3) Marques (2004) 

 

 Em sua pesquisa, também sobre a questão da transferência do parâmetro do sujeito nulo 

por aprendizes brasileiros de inglês como L2, Marques (2004) constata a transferência das 

propriedades que se associam ao parâmetro do sujeito nulo. O autor investigou, dentre outros 

aspectos, a questão da transferência paramétrica da L1 para a L2, além da questão do acesso à 

GU no curso de aquisição.  Segundo ele, há transferência total dos valores paramétricos da L1 

para a L2, assim como, remarcação de parâmetros, o que indica que a GU ainda está ativa no 

processo de aquisição /aprendizagem de L2. 

 Em relação à inversão do sujeito, Marques (op.cit.) constata que, a partir do nível 

intermediário, o aprendiz já começa a perceber a restrição da ordem VS em L2, já que os 

índices de acertos dos testes de gramaticalidade aplicados no nível básico eram baixos, se 

comparados com os índices verificados nos grupos de seqüência. 

 Apesar de verificar que a ordem VS com verbos intransitivos – inacusativos - é 

transferida junto, no curso de aquisição de L2, das outras propriedades relacionadas ao 

parâmetro do sujeito nulo, ainda a respeito da propriedade VS, o autor apresenta a posição 

controversa de alguns autores gerativistas quanto a aceitá-la como verdadeiramente associada 

ao parâmetro do sujeito nulo, devido às idiossincrasias relacionadas à posposição do sujeito. 

 Na verdade, a propriedade da inversão do sujeito parece ser derivada de outro fator, já 

que, ao menos em PB, ela é mais verificada com item verbal inacusativo, o que não ocorre em 
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outras línguas [ + pro-drop ] que aceitam outras estruturas com inversão de sujeito, o que 

também nos faz imaginar que talvez o PB não seja uma língua genuinamente [ + pro-drop ].  

Segundo Marques, é preciso averiguar “qual é o fator que licencia tal fenômeno no PB, já que 

não se trata do mesmo processo de inversão verificado nas outras línguas românicas que 

admitem o sujeito nulo” (p.110). 

 Na concepção lingüística que norteia esta dissertação, no que tange o uso de VS em 

contextos aquisitivos de inglês como L2, seu uso é tido como discursivamente motivado, não 

podendo ser descrito apenas por atribuições estruturais.  As ocorrências de uso da ordem VS 

com verbos transitivos em PB, por exemplo, são raras, mas que, considerando o Princípio da 

Tensão Baixa de Naro & Votre (1999), também podem estar sob a mesma regência discursiva 

do uso de VS com verbos intransitivos, não sendo necessárias, portanto, serem descritas por 

configurações sintáticas, princípios, parâmetros etc. 

 Assim, percebemos que, ao incluir o plano discursivo nos estudos sobre transferência 

lingüística entre L1 e L2, o pesquisador pode fazer importantes inferências sobre como 

acontece a aquisição de uma segunda língua.  Em outras palavras, além da transferência já 

constatada em tantos estudos lingüísticos sobre o fenômeno da transferência, ao adotarmos uma 

abordagem sobre a aquisição com foco no campo discursivo-pragmático, constataremos 

também a transferência de estratégias comunicativas recorrentes na L1, no discurso em L2. 

 Pode-se dizer ainda, numa visão mais abrangente do processo, que o próprio uso do 

modo pragmático de comunicação (Givón, 1979) é exemplo de transferência que ocorre em um 

plano acima do estrutural, já que o aprendiz de um segundo idioma transfere estratégias 

universais presentes na aquisição de uma L1 para a L2.   

 No próximo capítulo, passamos a descrição dos objetivos, hipóteses e metodologia que 

permearam esta pesquisa sobre a transferência do uso da inversão do sujeito como estratégia 

discursiva do PB para a construção discursiva escrita em inglês como L2. 



CAPÍTULO 5 

                     HIPÓTESES, OBJETIVOS E METODOLOGIA 

5.1) Introdução 

 

Neste capítulo, apresentaremos os objetivos e hipóteses que norteiam a presente 

pesquisa, além da descrição de sua metodologia, da elaboração e aplicação de testes de 

julgamento de gramaticalidade (TJG) e redações (TPR), para posterior coleta de dados. 

Os objetivos e hipóteses que abarcam esta pesquisa, grosso modo, têm como referência 

a hipótese postulada por Corder (apud Marta 2004:12), de que existe um determinado nível de 

transferência de regras da L1 para L2.  Para o autor, algumas dessas regras: 

“são também utilizadas na produção e compreensão da segunda língua, 
ou seja, os aprendizes transferem o que eles já sabem sobre como 
desempenhar uma tarefa lingüística para desempenhar outra tarefa 
semelhante.  Até o momento de realizá-la, o aluno ainda não sabe qual é 
a natureza da nova tarefa e, até que ele saiba de que forma as duas 
tarefas se distinguem uma da outra, ele continuará a executar a segunda 
da mesma forma, ou de forma semelhante à primeira.  Em outras 
palavras, ele continuará a aplicar as regras antigas onde houver 
necessidade de aplicar novas e, dessa forma cometerá erros” 

  

Assim, coube, nesta pesquisa, verificar, no que diz respeito ao uso da cláusula VS em 

inglês, se o aluno transfere para a L2 a natureza pragmático-discursiva que esta construção 

exerce em português. 

 

5.2) Objetivos da Pesquisa 

 

Apresentados os pressupostos teóricos que servem de embasamento para este trabalho e 

a revisão de pesquisas sobre a ordem VS e sua influência na aquisição de L1 e L2, 

estabelecemos aqui os objetivos principais desta dissertação: 
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1. montar um corpus através da aplicação de testes de julgamento de gramaticalidade capaz de 

medir o grau de percepção e aceitabilidade de VS em contexto de aquisição de L2, segundo os 

fatores determinados em estudos anteriores38 e propiciadores do surgimento desta ordem na 

língua materna em contextos discursivos específicos. 

 

2. montar um corpus através da aplicação de redações de cunho narrativo a fim de coletar 

dados reais de produção da inversão do sujeito em inglês escrito como L2 

 

3. a partir dos dados dos testes de gramaticalidade, verificar estatisticamente a aceitabilidade 

de uso da ordem em cada nível de estudo usado na pesquisa, a saber: básico, intermediário e 

avançado. 

 

4. verificar estatisticamente a relação inversamente proporcional entre o baixo resultado da 

aceitabilidade de VS e o tempo mais longo de exposição ao input da L2. 

 

5. analisar qualitativamente, segundo as várias propriedades funcionais destacadas no estudo 

de Naro e Votre (1999), todas as ocorrências da ordem VS no discurso narrativo escrito de 

alunos de inglês, por produção espontânea. Dentre elas destacamos o contexto de ocorrência 

(plano de fundo ou figura) as características prototípicas do sujeito VS e o papel dos traços 

semânticos da transitividade verbal.  Assim, analisaremos os seguintes fatores relativos ao 

sujeito e ao item verbal: status informacional do sujeito, tamanho do sujeito, volição, 

individuação do sujeito, manutenção do tempo e aspecto verbais, os itens verbais mais 

freqüentes, a semântica do item verbal e a transitividade da cláusula. 

 

                                                           
38 As propriedades observadas no estudo de Naro e Votre (1999) e estão melhor listadas na seção da  metodologia. 



 

 

65

6. comparar o número de ocorrências de orações VS nos testes de produção real, por cada 

ciclo testado a fim de perceber se há relação inversamente proporcional entre um tempo maior 

de exposição ao input da L2 e a diminuição de freqüência de VS em inglês como L2. 

 

7. avaliar a escolha dos itens verbais envolvidos nas orações VS, já que acreditamos que 

determinados verbos intransitivos sejam mais produtivos, neste contexto, do que em outros. 

 

5.3) Hipóteses 

As hipóteses que nortearam o desenvolvimento desta pesquisa foram as seguintes: 

 

1. o falante nativo do PB transfere, para seu discurso narrativo escrito em inglês, a ordem VS, 

devido às mesmas motivações pragmático-discursivas, que o levam a usar tal ordem na língua 

materna: organizar, no plano de fundo do discurso, orações que não acompanham o fluxo de 

informação envolvido no contexto e que  cumprem o papel de suporte do fluxo narrativo 

principal, compondo a textualidade discursiva. 

 

2. os fatores lingüísticos envolvidos neste fenômeno em PB devem se manifestar similarmente 

nas orações em inglês.  Ou seja, dados sobre o item verbal, o sujeito e o contexto lingüístico 

das cláusulas VS em inglês devem ser semelhantes aos dos ocorridos em português.  Espera-se, 

por exemplo, por motivos mais bem detalhados no capítulo 6, que o sujeito de VS seja um 

referente novo ou disponível, (-) volitivo, (+) extenso e (-) individuado e que encontremos 

esvaziamento de sentido do item verbal e não manutenção de tempo e aspecto das cláusulas VS 

em relação às cláusulas antecedentes.  
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3. numa relação inversamente proporcional entre o tempo de exposição ao input e a 

aceitabilidade do uso, alunos dos ciclos iniciais devem usar a ordem VS mais freqüentemente 

que alunos de nível avançado.  Esses alunos devem usar mais a ordem SV independentemente 

das implicações motivacionais de seu uso em L1, o que confirmaria a hipótese givoniana sobre 

a questão da passagem do modo pragmático de comunicação – típico dos processos iniciais de 

aquisição de L2 – para o modo sintático de comunicação. 

 

4. como o modo pragmático de comunicação sempre permanece ainda que o sintático 

prevaleça, esperamos ocorrências de ordenação VS não apenas no discurso escrito de alunos 

iniciais, mas também no de alunos de nível avançado39. 

 

5.4) Metodologia 

 

5.4.1) O Corpus 

 

O corpus desta pesquisa foi construído com dados retirados de testes de julgamento de 

gramaticalidade e de redações feitas por alunos de uma instituição de ensino de idiomas na 

cidade do Rio de Janeiro. A amostra final foi composta por 255 testes de gramaticalidade e 255 

redações, sendo 85 de cada um destes aplicados em informantes do ciclo básico, 85 em 

informantes do ciclo intermediário e 85 em informantes do ciclo avançado.  Foi aplicado 

também um segundo teste de gramaticalidade apenas aos 85 informantes do ciclo intermediário 

e aos 85 do ciclo avançado, compondo outra amostra de 170 testes.  

 Ressaltamos a importância das redações para a composição dos corpora aqui tratados 

visto que as cláusulas VS retiradas deste contexto retratariam mais fielmente a influência do 

                                                           
39 Cf. Nota 1, Capitulo 1 sobre os termos aquisição e aprendizagem 
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Princípio da Tensão Baixa na produção de VS em inglês como L2.  Por sua vez, os testes de 

julgamento da gramaticalidade foram importantes principalmente para reforçar os resultados da 

pesquisa dado ao baixo número de ocorrências de VS nas redações. 

 

  O nivelamento destes alunos foi definido pelo critério de tempo de exposição ao 

idioma, conforme o quadro: 

 

Nível Tempo de Exposição ao idioma 

Básico    exposição de até 2,5 anos à língua 

Intermediário exposição de até 4,5 anos à língua 

Avançado exposição de até 7 anos à língua 

                 Quadro 3 – Classificação dos grupos por tempo de exposição à língua 

 

 Como dissemos, a expectativa era a de que o tempo de exposição ao input da L2 

definisse a aceitabilidade e o uso de VS por falantes não nativos de inglês.  Em outras palavras, 

esperava-se que a ordem SV prevalecesse nos discursos de sujeitos fluentes, o que apontaria 

para o desenvolvimento do modo de comunicação sintático (Givón 1979).  Assim, o modo 

pragmático, mais icônico e que atende às necessidades discursivas mais imediatas do usuário, 

passaria a ser menos presente na gramática do falante de L2, a qual apresentaria sintaxe mais 

fixa, regular e menos sujeita a pressões discursivas. 
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5.4.2) Sobre os Testes de Julgamento de Gramaticalidade (TJG) 

 

 Seguindo a tradição científica de pesquisa de aquisição de L2 de base gerativa, esta 

pesquisa prevê a aplicação de testes de julgamento de gramaticalidade. Todavia, os critérios de 

avaliação e análise dos dados aqui adotados serão diferentes da tradição de análise gerativista 

por irem além da sintaxe e seguirem as orientações funcionais e discursivas já apresentadas40. 

Em se tratando de uma pesquisa de lingüística funcional, a adequação instrumental 

tornou-se fator relevante para fins de obtenção de dados que retratassem fielmente a questão do 

uso do fenômeno aqui estudado. Pode-se dizer, sobre a aplicação de testes de julgamento de 

gramaticalidade em pesquisa de aquisição de L2, que é falsa a crença de que testes de 

gramaticalidade concebam apenas dados sobre o conhecimento subjacente do falante. Para 

White (2000), que segue a linha formalista de estudo sobre aquisição de L2, essa metodologia 

retrataria, antes, dados do desempenho do falante (cf. White 2000: 17-18), cabendo ao 

pesquisador verificar a adequação do teste em função dos seus objetivos de pesquisa.  Como 

nossa pesquisa se desenrola com foco nos dados provenientes do uso lingüístico, optamos por 

manter, além de outras, este tipo de verificação.  

Cabe dizer, ainda, que esta abordagem foi importante por apresentar os contextos de uso 

de VS semelhantes aos existentes em PB, pois, ainda quando a pesquisa era incipiente, não 

esperávamos muitos dados reais da ordenação.  De fato, a baixa incidência de VS era esperada 

não porque o aluno soubesse que a ordem não deveria ser usada, mas por repetir as orações 

mais comuns e mais fáceis aprendidas em sala de aula, principalmente os alunos  de níveis 

iniciais. 

                                                           
40 Reconhecemos a distinção de significados entre os termos aceitabilidade e gramaticalidade, porém, tais termos 
são usados aqui como sinônimos.  Ou seja, verificamos apenas a percepção do aluno quanto ao possível uso de da 
cláusula VS em inglês como L2.  
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Assim, ao apresentar ao aluno as cláusulas VS prototípicas do PB, controlaríamos sua 

aceitabilidade quanto à ordem, independentemente de sua produção espontânea.   

Os testes de julgamento de gramaticalidade consistem em dois exercícios, sendo o 

primeiro composto por 21 cláusulas em inglês, criadas com o objetivo de verificar se os alunos 

percebem a agramaticalidade do uso de VS nesta língua (vide anexo 1). Algumas das cláusulas 

apresentavam problemas de agramaticalidade de diferentes tipos, outras apresentavam erros em 

relação à norma padrão. Desse grupo, apenas 6 cláusulas tratavam especificamente do 

fenômeno da posposição do sujeito. Como as outras orações, elas também foram criadas 

artificialmente, porém, a partir das informações a respeito das orações VS prototípicas 

apresentadas em Naro e Votre (1999) e segundo as propriedades da Hipótese da Transitividade 

de Hopper & Thompson (1980).  Estas propriedades definem o grau de transitividade da 

cláusula e caracterizam as orações de figura e fundo nas narrativas em PB. 

As características da cláusula VS definidas em Naro e Votre (1999) dizem respeito ao 

condicionamento que propicia o uso desta estratégia discursiva e os traços relacionados aos 

itens sujeito e verbal que compõem a cláusula. 

As cláusulas VS testadas nos TJG’s foram elaboradas a partir destes parâmetros, 

distribuídos de modo diversificado entre elas.  Resumidamente, os parâmetros que serviram 

para a elaboração e análise qualitativa das cláusulas dos testes são: 

 

• número de participantes da cláusula (PART) 

• cinese verbal (CIN) 

• aspecto (ASP) 

• modalidade (MOD) 

• semântica do item verbal 

• transitividade do verbo 



 

 

70

• punctualidade (PUNC) 

• agentividade do sujeito (AGT) 

• volição (VOL) 

• individuação do sujeito (IND) 

• contexto discursivo – cláusulas de posição marginal em relação ao fluxo 

informacional41  

 

Assim, passamos agora a apresentação das cláusulas VS testadas no primeiro teste de 

julgamento de gramaticalidade (TJG1), que foram as seguintes42: 

              Quadro 4 – Orações VS – TJG1 
 

 Sendo um teste de julgamento de gramaticalidade, caberia ao aluno definir cada 

sentença do exercício como gramatical ou agramatical.  Se o informante julgasse dada oração 

como agramatical, ele deveria apontar o fenômeno que provocara sua agramaticalidade, 

corrigindo a sentença. 

 Para o segundo teste de julgamento de gramaticalidade (TJG2), criou-se um pequeno 

texto, de onde destacamos algumas construções, nas quais o aluno pudesse apontar problemas 

de aceitabilidade. Novamente, foram apresentados problemas de agramaticalidade diversos, 

                                                           
41 Este último item foi definido a partir da análise de Naro e Votre (1999) 
 
42Traduções no Anexo 2 

Legenda Orações 

A Then appeared five boys at the door asking for money. 

B I want to see the place where happened the accident with the Twin Towers 

C She was waiting for the bus, but came a man to take her. 

D Yesterday, on my street, disappeared cars and radios 

E I was in the bank line when crashed two cars in front of the bank 

F Mary said that happened a crime in the pool 
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sendo apenas duas ocorrências sobre o fenômeno da inversão.  O texto utilizado na testagem 

encontra-se abaixo, contendo as cláusulas VS, além dos outros erros que o compõem: 

Late one afternoon, a man who looked as if he was going home from work knocked at the front 
door of a large house.    

“Lady”, he said when she asked him what he want, “Your garden is on fire. My friend Steve saw it. 
He’s up there now, trying to put out the flames. Where do you keep your hose?”   

The woman rushed through her house to the back and, yes, sure the flames was coming from the 
garden.   

Agitated, shouted the woman to the man: “The hose is in the garage and the keys are in the 
drawer of the hall table”  

Ten minutes later returns the man from the garage with the hose and, as he did so, the woman 
heard the noise of a door closing and a car starting.   

She got up and ran to the front of the house. She was amazed to see her car disappearing through 
the gates with both men in it.   

The woman started crying and called the police saying: “Quick! I’ve been robbed!”43  
 

Chamamos atenção para o fato de as orações utilizadas no TJG2 terem sido retiradas de 

um contexto lingüístico-discursivo, o que permite uma análise de cunho funcional das 

construções VS. Além disso, elas foram elaboradas de forma que fossem semelhantes às 

cláusulas VS prototípicas, tanto no que diz respeito às propriedades gramaticais pertinentes ao 

fenômeno - como o sujeito e a transitividade verbal - quanto ao posicionamento destas 

construções no plano de fundo de narrativas. 

 

Assim, as sentenças analisadas no TJG2 foram as seguintes44: 
 

 
Legenda 
 

Oração 

G Agitated, shouted the woman to the man: “The house is in the garage” 

H           Ten minutes later, returns the man from the garage with the hose 
 

Quadro 5 – Orações VS – TJG245 
 

                                                           
43 Certa tarde, um homem que aparentava estar a caminho de casa bateu na porta de uma grande casa.  “Senhora”, respondeu 
ele após ser perguntado por ela o que ele queria, “seu jardim está pegando fogo. Meu amigo Steve viu. Ele está lá agora, 
tentando apagar o fogo. Onde você guarda sua mangueira?”  A mulher correu pela  casa em direção aos fundos certa de que as 
chamas vinham do jardim.  Agitada, gritou a mulher para o homem: “a mangueira está na garagem e as chaves na gaveta da 
mesa do hall. Dez minutos depois, retorna o homem da garagem com a mangueira e logo em seguida, a mulher escuta o 
barulho de uma porta fechando e de um carro sendo ligado.  Ela levantou e correu para a frente da casa . Ela ficou 
impressionada  por ver seu carro desaparecendo pelos portões com os dois homens dentro.  A mulher começou a chorar e ligou 
para a polícia dizendo: “Fui roubada!”. 
44 Traduções no Anexo2. 
45 Reconhece-se, ainda, a recorrência deste tipo de inversão em textos formais escritos em PB. 
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 Decidiu-se aplicar este segundo exercício apenas nos níveis intermediário e avançado, 

devido ao grau de dificuldade que este poderia significar para aprendizes de níveis mais 

iniciais, o que seria um viés para esta pesquisa e faria com que não se cumprissem os objetivos 

propostos aqui.  Esta abordagem, em que as estruturas testadas aparecem num contexto 

definido e não apenas isoladamente, como no TJG1, se deve ao fato deste trabalho seguir 

orientação funcionalista, o que implica a comprovação da transferência de uso aqui tratada, em 

uma testagem que contemplasse o contexto lingüístico, ou seja, de uso.  Além do mais, buscou-

se analisar dados reais de produção, para obtermos uma pesquisa mais abrangente sobre o uso 

agramatical da ordem VS em inglês como L2.  O terceiro exercício da pesquisa resolve esta 

questão, como veremos adiante (seção 5.4.3 desta dissertação). 

 

 

5.4.2.1) Aplicação dos traços de transitividade às estruturas testadas nos TJG 1 / 2 

 

 Apresentamos abaixo os traços da teoria da transitividade, possíveis de serem aplicados 

nas estruturas testadas nesta primeira fase da pesquisa a fim de verificar se o comportamento de 

transitividade destas orações sugere alguma observação sobre os resultados dos testes de 

aceitabilidade.  Numa classificação binária [ + / - ] marcamos como positivos os traços que 

favorecem transitividade mais alta e como negativos os que favorecem transitividade baixa, a 

saber46: 

 

 

                                                           
46 A propriedade ‘assertividade’ não está sendo aqui considerada, assim como em quase todas as pesquisas 
funcionalistas atuais. 
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ORAÇÕES VS (TJG1 e 2)  PART    CIN    ASP PUNC   MOD  AGT VOL IND47 GT

A Then appeared five boys at 
the door asking for money. 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

4 

B I want to see the place where 
happened the accident with 
the Twin Towers 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

4 

C She was waiting for the bus, 
but came a man to take her. 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

7 

D Yesterday, on my street, 
disappeared cars and 
radios 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

     + 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

4 

E I was in the bank line when 
crashed two cars in front of 
the bank 

 

      - 

 

    + 

 

     + 

  

     + 

 

     + 

 

    - 

 

- 

 

+ 

 

5 

F Mary said that happened a 
crime in the pool 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

   

    - 

 

+ 

 

4 

G Agitated, shouted the 
woman to the man: “The 
house is in the garage” 

 

      - 

 

     + 

    

     + 

 

     + 

 

      + 

 

    + 

 

    + 

 

+ 

 

7 

H Ten minutes later, returns 
the man from the garage 
with the hose 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

6 

Quadro 6 – Análise do grau de Transitividade das estruturas testadas nos TJG 

 

 Considerando a questão da transitividade, numa perspectiva de continuum, não 

estanque, percebemos que as diversas orações testadas possuem graus de transitividade 

diferentes, o que por hipótese poderia explicar uma possível variação de resultados por 

cláusula, já que uma oração VS para funcionar no plano de fundo das narrações, deveria 

apresentar características (-) transitivas, como já dito.  

 Como há cláusulas VS com grau variado de transitividade, demonstrado no quadro 6, 

acreditávamos que os alunos percebessem mais a agramaticalidade da oração VS em inglês 

quando a cláusula fosse mais transitiva.  Pelo julgamento da transitividade das cláusulas 

testadas, vemos que o grau mais baixo de transitividade foi 4 e o maior 7. Esperávamos, por 

                                                           
47 Devido às semelhanças entre o objeto direto e o sujeito VS (cf. Pontes,1987) associamos o traço Individuação 
do objeto ao sujeito. Naro e Votre (1999) também mostram a tendência do sujeito VS ser (-) individuado.  
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exemplo, que a cláusula G (de alta transitividade) fosse mais corrigida pelos alunos que a 

cláusula A (menos transitiva). 

 Entretanto, é importante salientar, que, embora postulássemos a tendência de 

aceitabilidade das orações segundo o grau de transitividade, não poderíamos afirmar que os 

resultados apresentassem comportamento uniforme de acordo com esta hipótese, visto que o 

que realmente expressa o uso da cláusula VS em PB é o Princípio da Tensão Baixa.  Em 

outras palavras, a análise dos resultados dos testes de aceitabilidade, embora tenha sido 

orientada pelo papel da transitividade das orações, foi permeada pela interpretação qualitativa 

embasada nos pressupostos da pesquisa de Naro e Votre.  

 Entendemos que os traços acima explicam os fatores especificamente controlados pelos 

autores em sua pesquisa e por isso decidimos usá-los aqui.  Todavia, o modelo de investigação 

e observação definido para o estudo do uso de VS permanece como contribuição fundamental 

para a compreensão desses resultados.   

  

5.4.3) Sobre os Testes de Produção Real (TPR) 

 

A aplicação das redações, chamadas de Teste de Produção Real (TPR), também foi 

comum a todos os níveis, totalizando 255 testes.  O TPR se tratava de uma narração, a ser 

redigida em inglês, na qual eles abordariam experiências pessoais de “surpresa, susto, tristeza 

ou alegria”.  O trabalho desenvolvido por Naro e Votre demonstra que é a narração o ambiente 

ideal para o surgimento da construção VS que estávamos pesquisando. 

Para facilitar o trabalho dos alunos e controlar a forma como eles produziriam os textos, 

antes de eles iniciarem a composição foram dados esclarecimentos sobre como seriam os 

trabalhos.  Oralmente, foram passados exemplos de narrações com os elementos de “surpresa, 

susto, tristeza ou alegria” para que eles tivessem uma referência de como seria o texto.  Sempre 
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que possível, o uso da inversão foi discretamente apresentado pelo investigador com o intuito 

de servir como gatilho para o surgimento da ordem nos textos a serem redigidos.  Os 

esclarecimentos foram sempre passados em português e pessoalmente pelo pesquisador que em 

quase todos os grupos da amostra também fiscalizou a testagem.  Não foi solicitado que alunos 

de níveis iniciais produzissem textos com número mínimo de palavras, embora fosse 

estimulado que eles escrevessem o quanto pudessem.  Dúvidas de vocabulário, estruturas 

lingüísticas, dentre outras, foram resolvidas pelo examinador, desde que fossem consideradas 

irrelevantes para os objetivos da testagem. 

Em todo o tempo, de posse dos dados provenientes do TPR, esperávamos, também aqui, 

observar em que proporção o uso da ordem VS aconteceria ao longo do processo de aquisição 

de inglês como L2.  Esperava-se, também,  que seu surgimento fosse descendente à medida que 

o aluno fosse mais exposto ao input lingüístico e esta hipótese seria verificada a partir da 

relação entre o número de ocorrências da posposição do sujeito por ciclo e a contagem, também 

por ciclo, do número de palavras das redações48.  Assim, poderíamos verificar qual seria a 

probabilidade daquele evento ocorrer em cada etapa do processo de aquisição, além da 

ascendência do uso de orações SV em detrimento do uso de orações VS. 

A decisão de conjugar, em uma única testagem, um exercício de julgamento de 

gramaticalidade de frases isoladas, um segundo com frases contextualizadas e um terceiro que 

buscasse dados reais de produção, nos permitiu desenvolver uma pesquisa qualitativa, provida 

de informações quantitativas que a complementam, como veremos mais a frente neste trabalho. 

Embora todos os testes tenham sido importantes para verificação das hipóteses 

apresentadas, foi o TPR, teste a partir do qual se  formou o corpus de 255 redações, que melhor 

nos deu subsídios para verificar o papel do Princípio da Tensão Baixa no curso da transferência 

L1 – L2. 

                                                           
48 Considerando-se a da probabilidade de um determinado evento ocorrer dentro de um dado espaço amostral. 
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5.4.3.1) Fatores semântico-pragmáticos analisados no TPR 

 

 Os fatores controlados na análise de dados no TPR foram os mesmos que os professores 

Naro e Votre utilizaram para analisar a ordem VS em português.  São fatores importantes para 

atestar o papel do Princípio da Tensão Baixa: a posição periférica dessas orações no fluxo 

referencial / informacional, caracterizada pela presença de sujeito não tópico e item verbal 

intransitivo; dados prototípicos da cláusula VS. 

 Assim, verificou-se a incidência de ocorrência desses fatores por cada ocorrência real de 

VS nas redações verificadas, buscando traçar um paralelo entre o uso agramatical de VS em 

inglês e seu uso marcado em PB. 

 Os fatores analisados foram: 

a) relativos ao sujeito: 

• status informacional: sujeito novo, evocado e disponível 

• tamanho do sujeito (pela presença de determinantes e número de palavras) 

• volição: sujeito volitivo ou sujeito não volitivo 

• individuação: sujeito individuado ou não individuado 

b) relativos ao verbo:  

• manutenção do tempo e aspecto verbal: variação do tempo e do aspecto do verbo de 

VS em relação ao fluxo informacional      

• item verbal: os mais típicos de ocorrerem em VS em inglês 

• semântica do item verbal: sentido semântico reduzido ou pleno dos verbos 

• transitividade: verbo transitivo ou intransitivo 

Os traços de transitividade de Hopper e Thompson foram utilizados de modo 

diferenciado ao utilizado nos testes de aceitabilidade.  Aqui, eles apenas permearam a análise 

qualitativa dos dados, ajudando a compreensão de sua ocorrência. 
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5.4.4) A Questão do Tempo de Exposição ao Input   

 

  Paralelamente às abordagens discursivas consideradas neste estudo, buscamos observar 

a questão do tempo de exposição à língua inglesa e sua conseqüente influência sobre a 

aceitabilidade do uso da ordenação VS. Esperava-se que, numa relação inversamente 

proporcional, alunos de níveis mais avançados usassem, proporcionalmente, menos orações 

VS, se comparados a alunos de níveis mais inicias. 

 Usando o critério de contagem de número de palavras por ocorrência do fenômeno VS, 

foi possível verificar em que proporção a ordem aparecia em cada um dos ciclos analisados: 

básico, intermediário e avançado e verificar a estabilidade do modo sintático defendido por 

Givón. 

 Neste capítulo, foram apresentados os objetivos, hipóteses e orientação metodológica 

que norteiam este trabalho.  No próximo capítulo, à medida que apresentarmos os resultados da 

pesquisa, faremos a análise qualitativa dos fatores de estudo definidos neste capítulo. 

 Os TJG’s, grosso modo, serão analisados especificamente a partir dos parâmetros de 

transitividade de Hopper & Thompson e sob a luz da interpretação de Naro e Votre sobre o 

fenômeno VS em PB. 

 Os dados oriundos dos TPR’s serão analisados, como visto, a partir dos fatores 

especificamente listados por Naro e Votre como mais relevantes para o fenômeno VS em PB, e 

já apresentados no capítulo 3. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

6.1) Introdução 

 Neste capítulo, apresentamos os resultados dos testes de julgamento de gramaticalidade, 

em percentuais, além da análise desses dados e das ocorrências de estruturas VS encontradas 

nos testes de produção espontânea – as redações. 

 Os resultados estão organizados da seguinte forma: 

a) Resultados e análise dos dados referentes ao TJG1 (Teste de Aceitabilidade 1) 

b) Resultados e análise dos dados referentes ao TJG2 (Teste de Aceitabilidade 2) 

c) Resultados e análise dos dados referentes ao TPR (Teste de Produção Real) 

 Optamos por iniciar a análise pelos TJGs, mas ressaltamos a relevância dos resultados 

do TPR para esta pesquisa de orientação funcionalista, graças à importância do contexto 

comunicativo. 

 

6.2) Resultados e análise dos dados referentes ao TJG1       

6.2.1) Resultado Geral 

 

  Como dissemos no capítulo 5, o objetivo do TJG1 foi verificar a aceitabilidade da 

ordem VS por parte dos alunos de diferentes níveis de exposição ao input de inglês como L2.  

Participaram deste teste 255 alunos, distribuídos nos 3 níveis de testagem – básico, 

intermediário e avançado. 

 Para facilitar a leitura deste capítulo repetiremos a seguir as cláusulas testadas.  Como já 

vimos, elas são agramaticais por conterem a inversão do sujeito e cada aluno deveria marcar se 

a frase era ou não correta (gramatical) e, se fosse o caso, corrigir o erro.  
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 Considerando-se os resultados dos TJG pelos índices de julgamentos incorretos, 

apresentamos seus quadros e gráficos correspondentes: 

 
         Tabela 4 – Resultado Geral – TJG1 

Oração            Gramatical Agramatical 

                 A                93,4%                     6,6% 

                 B                92,5%                     7,5% 

                 C                76,1%                   23,9% 

                 D                85,1%                   14,9% 

                 E                71,3%                   28,7% 

                 F                86,6%                   13,4% 
  
 

 O resultado geral do TJG1 aponta para a totalidade da percepção de VS como estrutura 

gramatical inglesa, confirmando a hipótese principal que permeia esta pesquisa.   

 Vemos, por exemplo, que do total de 255 alunos que participaram do experimento, 

93,4% marcaram a oração A (Then appeared five boys at the door asking for money) e 92,5% a 

oração B (I want to see the place where happened the accident with the Twin Towers) como 

sendo corretas.  Vale ressaltar que estes foram os maiores índices de julgamento incorretos 

frente às seis orações testadas.   

De acordo com a teoria da transitividade, como vimos, pode-se dizer que estas orações 

partilham de um número maior de fatores marcados negativamente, favorecendo sua baixa 

transitividade e apontando para o que seria a oração VS prototípica (considera-se, ainda, o 

A)  Then appeared five boys at the door asking for money. 

B)  I want to see the place where happened the accident with the Twin Towers 

C)  She was waiting for the bus, but came a man to take her. 

D)  Yesterday, on my street, disappeared cars and radios 

E)  I was in the bank line when crashed two cars in front of the bank 

F)  Mary said that happened a crime in the pool 
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contexto comunicativo, em que ela se realiza).  Especificamente, as propriedades marcadas 

negativamente foram: o número de participantes, o traço de cinese verbal, o papel de 

agentividade e volição do sujeito.  

Por outro lado, de todas as orações, a oração E (I was in the bank line when crashed two 

cars in front of the bank) foi a que apresentou percentagem de erro mais baixa - 71,3% - o que 

indica que um número maior de alunos a considera incorreta para o inglês.  Dados sobre os 

traços de transitividade envolvidos nestas cláusulas também explicam este resultado, pois os 

valores revelam, numa oposição clara às cláusulas de maior aceitabilidade, que o traço cinese 

verbal favorece sua alta transitividade e conseqüentemente sua menor aceitação como 

gramatical em inglês. 

 

6.2.2) Resultado por Nível / Oração – TJG1 

 

 Os resultados do TJG1 por nível de classificação e cláusula encontram-se na tabela 5. 

Tabela 5 – Avaliação quanto ao caráter gramatical/agramatical  do TJG1. 

Oração Nível Básico Nível Intermediário Nível Avançado 

 Gramatical Agramatical Gramatical Agramatical Gramatical Agramatical 

A 96,5% 3,5% 96,5% 3,5% 87,1% 12,9% 

B 96,5% 3,5% 97,6% 2,4% 83,5% 16,5% 

C 87,1% 12,9% 81,2% 18,8% 60% 40% 

D 89,4% 10,6% 90,6% 9,4% 75,3% 24,7% 

E 90,6% 9,4% 71,7% 28,3% 51,7% 48,3% 

F 92,9% 7,1% 94,1% 5,9% 72,9% 27,1% 

Totais 92,2% 7,8% 88,6% 11,4% 71,7% 28,3% 
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Em linhas gerais, observamos decréscimo de aceitabilidade de todas as cláusulas VS. 

Na passagem entre os níveis de aprendizado, verificamos, contudo, que o comportamento de 

aceitabilidade das cláusulas se deu de modo diferenciado para cada uma.  Podemos dizer, 

grosso modo, que se formaram dois grupos distintos dentro da amostra.  O primeiro grupo, 

composto pelas orações A, B, D e F, comporta as cláusulas que só tiveram diminuição de 

aceitabilidade significativa, na passagem do nível intermediário para o avançado.   O segundo 

grupo, composto pelas cláusulas C e E, por sua vez, compreende as orações que apresentaram 

decréscimo de aceitabilidade na passagem dos três níveis. 

 O decréscimo de aceitabilidade das orações do TJG1 pode ser melhor visualizado no 

gráfico 2. 

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4
Ciclos de Aprendizagem

Pe
rc

en
tu

ai
s 

de
 A

ce
ita

bi
lid

ad
e

Oração A

Oração B

Oração C

Oração D

Oração E

Oração F

 

Gráfico 1 - Resultados de aceitabilidade do TJG1 

 

Estes resultados comprovam nossa hipótese sobre a transferência do uso discursivo 

da ordenação VS no processo de aquisição de inglês como L2, visto que, nos três níveis 

 
Eixos das Abscissas 
1 – Ciclo Básico 
2 – Ciclo Intermediário 
3 – Ciclo Avançado 
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testados durante o experimento, predomina a percepção de cláusulas VS como gramaticais por 

parte dos alunos, já que eles não reconhecem que essas orações estão incorretas. 

Percebe-se, grosso modo, que 92,2% da totalidade de informantes do ciclo básico, 

88,6% dos alunos do ciclo intermediário e 71,7% dos alunos do nível avançado aceitam a 

ordenação VS como construção do inglês.  Consideramos que tal informação indica um 

alinhamento com nossa hipótese referente aos dados do TPR quanto à relação inversamente 

proporcional de que quanto mais alto o nível do aluno, maior exposição ao input da língua 

inglesa e menor necessidade pragmática de usos lingüísticos de situações comunicativas 

específicas, no caso, próprios de sua L1.  Os dados referentes às orações C (She was waiting for 

the bus, but came a man to take her) e E (I was in the bank line when crashed two cars in front 

of the bank) também apontam para tal fato, embora de modo um pouco diferenciado como 

veremos mais adiante. 

Pode-se afirmar que os valores de aceitabilidade das orações VS testadas são 

significativos em todos os níveis.  Por exemplo, o ciclo avançado, de onde se esperava um 

percentual de percepção mais importante quanto à agramaticalidade de uso da ordem, apresenta 

aceitabilidade de 87,1% para a oração A. Outro dado importante, também referente ao ciclo 

avançado, diz respeito ao percentual de aceitabilidade da oração E, por ser o mais baixo 

encontrado em toda a amostra - 51,7% - e ainda assim, representar mais de 50% de aceitação 

do uso. 

 Este resultado converge para a hipótese gerativista de transferência de valores 

paramétricos da L1 para a L2, a hipótese de que o parâmetro do sujeito nulo estaria exercendo 

influência neste resultado (cf. Domingues, 2002 e Marques, 2004).  Esta pesquisa, contudo, 

constata que a transferência de VS existente entre o PB como L1 e o inglês L2, não fica 

estanque ao nível sentencial, mas extrapola a questão estrutural em função das necessidades 
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comunicativas requeridas a um falante aprendiz de L2.  Ou seja, ao aceitar que cláusulas VS de 

transitividade mais baixa se constituam como integrantes da estrutura inglesa, o falante de L2 

mostra que uso da estratégia relacionada à ordem VS na sua língua materna permanece latente 

durante o processo de aquisição de L2.   

Sendo assim, percebemos que, pelo tratamento funcionalista da transferência de uso de 

VS por alunos aprendizes de inglês como L2, podemos fazer algumas inferências importantes 

sobre a ampla aceitação de VS em todos os níveis testados, inclusive o avançado.  Este dado 

apóia o modelo comunicativo proposto por Givón, por convergir com o pressuposto de que o 

modo pragmático de comunicação persiste no estado final da gramática de L2 (steady state), 

embora o modo sintático passe a ser o modo preponderante.  A presença do modo pragmático 

também confirma a hipótese de Slobin sobre a influência da L1 no processo de aquisição de L2, 

pois mostra a dificuldade do aprendiz desenvolver um novo modo de codificar a experiência 

extralingüística a partir das exigências da língua alvo (cf. seção 2.3.2. desta dissertação). 

Outra informação importante observada na análise surge ao compararmos os dados dos 

ciclos básico e intermediário. Os resultados revelam que não houve diferença estatisticamente 

significativa quanto aos percentuais de julgamento de gramaticalidade das orações A, B, D e F.  

Sabemos que as propriedades de transitividade marcadas negativamente e  relacionadas 

a estas cláusulas são: o número de participantes, o traço de cinese verbal, o papel de 

agentividade do sujeito e sua volição. Assim, podemos dizer que as orações consideradas 

agramaticais pelos alunos apresentam baixa transferência de atividade entre os participantes.  O 

sujeito da cláusula não possui características da agentividade e volição, além do fato da 

inexistência do participante paciente.  Quanto ao item verbal, podemos dizer que tal elemento, 

nas cláusulas acima citadas, não possui características de ações, ao menos neste contexto.  Este 
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fato nos leva a conclusão de que esses verbos poderiam ser trocados por outros sem importante 

modificação semântica nas cláusulas. 

Por tais motivos, as cláusulas A, B, D e F, supostamente, serviriam mais 

apropriadamente às necessidades do Princípio da Tensão Baixa e sua característica de 

contribuir para a construção do plano de fundo das narrativas.  Entendemos, no entanto, que 

apenas através de uma análise de dados inseridos em uma dada porção contextual, como 

fizemos nos TPR (cf. seção 6.4), poderíamos garantir esta tendência.  

 Percebemos, no entanto, que há forte remarcação do uso de VS na passagem do nível 

intermediário para o avançado, devido à relevante diminuição dos índices de aceitabilidade 

neste período, que chega a 21,2% nas orações C e F49.  Ainda assim, os percentuais de 

aceitabilidade do ciclo avançado favorecem largamente o uso de VS, como já dito. 

Quanto às cláusulas C (She was waiting for the bus, but came a man to take her) e E (I 

was in the bank line when crashed two cars in front of the bank) , pode-se dizer que elas 

apresentam comportamento diferenciado se comparadas ao das demais orações, como vemos 

abaixo: 

(i) 87% dos alunos do nível básico consideraram a oração C como correta e 90,6% a oração E;  

(ii) 81,2% dos alunos do intermediário consideraram a oração C como correta e 71,7% a oração 

E;  

(iii) 60% dos alunos do nível avançado consideraram a oração C como correta e 51,7% a 

oração E. 

                                                           
49 As pesquisas de Domingues e Marques convergem para este resultado, pois ambos percebem que na passagem 

do nível intermediário para o avançado os alunos adotam mais a ordenação SV em contexto de inglês como L2. 
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 Estes resultados revelam que somente nas cláusulas C e E verificamos passagem 

decrescente de aceitabilidade de VS mais acentuada, já que os dados de cada ciclo mostram que 

à medida que o aluno é exposto ao idioma, os percentuais de aceitabilidade da ordem diminuem 

bastante. 

 Algumas considerações podem ser feitas na tentativa de explicação para este fenômeno.  

Acreditamos que tal resultado também esteja diretamente relacionado à nossa hipótese sobre a 

teoria da transitividade de Hopper & Thompson.  Pela análise dos parâmetros de transitividade, 

percebemos que o traço “cinese verbal” pode ser definidor dos resultados referentes a estas 

orações. Segundo a teoria da transitividade, somente ações e não estados podem ser 

transferidas de um participante para outro.  Orações de figura indicam basicamente ações, 

mudança de lugar ou condição, diferentemente de orações  de  fundo  cujos  verbos  são (-) 

cinéticos e logo, (+) estativos.  Os verbos ‘came’ (She was waiting for the bus, but came a man 

to take her) e ‘crashed’ (I was in the bank line when crashed two cars in front of the bank) 

atendem as características de verbos (+) cinéticos por se constituírem em eventos dinâmicos.  

Embora eles não denotem, nestes contextos, o sentido lexical de ações que são transferidas de 

um participante (A) a outro (O), esses verbos denotam ações físicas, sem perda de carga 

semântica,  o que significa que estas cláusulas não são tão intransitivas quanto as outras que por 

si denotam mais o sentido resultativo da ação verbal.   

 De fato, em seu trabalho, Naro e Votre perceberam que 57,5% dos verbos em VS ou 

denotam ações físicas ou possuem carga lexical dinâmica. Entretanto, não são tais 

características do item verbal que são relevantes para o fluxo narrativo, mas o resultado dessas 

ações no construto discursivo, tanto que a possibilidade de trocarmos estes verbos por outros de 

igual valor semântico configura uma das principais características da cláusula VS. Alguns 

verbos de alta dinamicidade, porém, surgem em cláusulas VS com seu potencial lexical pleno, 
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não podendo ser substituídos por outros quaisquer sem que não seja alterado o sentido 

resultativo da mensagem (ver seção 6.4.1.2.2 desta dissertação). 

 Postulamos aqui, então, que, também por estas razões, o aluno rejeite mais o uso em L2 

de cláusulas VS com esses verbos.  Em suma, por serem verbos que não perdem seu potencial 

cinético e conseqüentemente não podem ser cambiáveis por outros itens de mesmo valor.  

Lembramos, contudo, que estas orações não deixam de integrar fortemente o discurso em L2, 

pois, além de se constituírem como orações VS prototípicas de sua L1, os resultados apontam, 

por exemplo, que 60% dos alunos do ciclo avançado não reconhecem a agramaticalidade da 

oração C. 

 Ainda sobre a diferença do percentual de aceitabilidade das orações C e E, atribuímos a 

este fato as características do sujeito ‘man’ (da oração C) e ‘two cars’ (da oração E), por serem, 

respectivamente, agente e instrumento geradores das ações a eles relacionadas.  O sujeito da 

cláusula C possui, ainda, traço de volição marcado positivamente, o que caracteriza mais a alta 

transitividade desta cláusula.  Em outras palavras, os sujeitos de C e E não partilham de todas 

as características prototípicas do sujeito VS, já que se espera que este item seja (-) agentivo, (-) 

volitivo e (-) individuado. 

 A média dos resultados totais de aceitação referentes às orações B (I want to see the 

place where happened the accident with the Twin Towers) e F (Mary said that happened a 

crime in the pool) - 92,5% e 86,6% respectivamente - também parece estar direcionada para 

uma explicação com base nos estudos apresentados.  Ambas as cláusulas mantêm o mesmo 

item verbal: ‘happened’, contudo, os informantes não apresentaram percentual de 

aceitabilidade uniforme entre elas: 5,9% de diferença.  A tendência de queda talvez não seja 

muito significativa, mas pode ser explicada segundo a hipótese da transitividade e os 

postulados de Naro e Votre (op. cit.).  
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 Ao compararmos as duas orações, vemos que o que as diferencia é um fator discursivo 

discutido em Naro e Votre (op. cit.) e que diz respeito ao tamanho / peso do sujeito VS.  Como 

afirmam os autores, o Princípio da Tensão Baixa explica o funcionamento da ordenação 

verbo-sujeito em PB, mas alguns fatores se manifestam como reflexos da natureza de baixa 

tensão comunicativa de VS, dentre eles a tendência de que o sujeito VS prototípico seja mais 

‘longo’ e consequentemente mais ‘pesado’ que o sujeito prototípico de SV.  Ao analisar o 

tamanho e o peso dos sujeitos das duas orações, vemos que o sujeito da oração B - the accident 

with the Twin Towers – possui peso e extensão maiores que o sujeito de F – ‘a crime’50.  Ou 

seja, o sujeito da oração F é o que reflete maior demanda de processamento mental, o que é 

característico deste argumento no ambiente VS. 

 
 
6.3) Resultados e análise dos dados referentes ao TJG2 
 
 
6.3.1) Resultado Geral 
 

O objetivo do TJG2 foi verificar dentro de um texto narrativo a aceitabilidade de uso da 

ordem VS por parte dos alunos de 2 níveis da testagem, a saber: o intermediário e o avançado.  

Participaram deste teste 170 alunos, que foram expostos à leitura de uma narrativa com 

duas cláusulas VS dentre diversas ocorrências de outros fenômenos gramaticais presentes.  

Assim o fizemos para estudar a relevância do contexto discursivo e de todas as propriedades 

relacionadas à ocorrência de VS (ver seção 5.4.2 desta dissertação), pois, como já dito, 

consideramos importante, para fins de entendimento do processo de aquisição de uma L2, uma 

análise que leve em conta níveis acima do sentencial. 

                                                           
50 Sobre a questão peso / tamanho do sujeito prototípico em VS, ver Naro e Votre (1999: 90,91).  A análise desta 
categoria será retomada na seção 6.4.1.1.4 desta dissertação. 
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As cláusulas do TJG2 apresentam grau de transitividade 6 e 7.  Se comparadas as outras 

cláusulas testadas, eles apresentam características de transitividade mais próximas das cláusulas 

C e E e por isso, esperávamos que os percentuais de aceitabilidade destas orações fossem 

menores do que os percentuais apresentados para o grupo A, B, D e F.  Diferentemente destas 

cláusulas, as orações G e H – apresentadas abaixo – possuem item verbal (+) cinético e sujeitos  

(+) agentivos  e (+) volitivos.  Como já vimos, estes traços nem sempre favorecem o uso da 

cláusula VS em PB, o que poderia apontar para menor aceitabilidade destas cláusulas. 

As cláusulas testadas foram as seguintes51: 

          G) Agitated, shouted the woman to the man: “The hose is in the garage” 
          H) Ten minutes later, returns the man from the garage with the hose 

 
 

Os resultados da percepção destes alunos sobre a gramaticalidade destas sentenças estão 

apresentados na Tabela 6. 

 
 

                                      Tabela 6 – Resultado Geral – TJG2 
 

           Oração         Gramatical        Agramatical 

                G           77,1%         22,9% 

            H          76,4%         23,6% 

 

 Os dados do TJG2 também comprovam nossa hipótese sobre a interferência do papel 

discursivo do uso da ordenação VS no processo de aquisição de inglês como L2.  Nos dois 

ciclos de aprendizado testados no experimento - intermediário e avançado - predomina a 

percepção de cláusulas VS como gramaticais por parte dos alunos: 77,1% e 76,4% 

                                                           
51 Lembramos que tais cláusulas foram retiradas de um conjunto discursivo narrativo maior. 
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respectivamente. Lembramos que o TJG2 é uma narração, ambiente ideal da ocorrência da 

inversão do sujeito em PB como plano de fundo. 

6.3.2) Resultado por Nível / Oração – TJG2  

 A tabela abaixo apresenta os resultados do TJG2 por nível de classificação e cláusula: 

                                Tabela 7 - Avaliação quanto ao caráter gramatical/agramatical do TJG2  

     Oração                          Nível Intermediário                              Nível Avançado 

 
 
Gramatical Agramatical Gramatical Agramatical 

G 83,5% 16,5% 70,6% 29,4% 

H 75,3% 24,7% 77,6% 22,4% 

Totais 79,4% 20,6% 74,1% 25,9% 

 

 A aceitabilidade das orações do TJG2 pode ser melhor visualizada no gráfico 2. 
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Os resultados da oração G (Agitated, shouted the woman to the man: “The hose is in the 

garage) apontam para a relação inversamente proporcional de aceitabilidade entres os níveis, 

sugerida neste trabalho, pois 16,5% dos informantes do ciclo intermediário rejeitaram a ordem 

VS neste contexto, em oposição aos 29,4% dos informantes do ciclo avançado, o que confirma a 

hipótese de que a exposição ao modo gramaticalizado de comunicação (Givón, 1979) faz com 

que a gramática em L2 apresente menor necessidade de recursos comunicativos pragmáticos da 

L1. 

Conforme vimos no capítulo 2, para Givón (1979), “cada língua possui uma gama de 

REGISTROS DISCURSIVOS oriundos da pragmática-informal-frouxa para a sintaxe-compacta-

formal” (p.84).  Assim, sendo um caso de ordenação vocabular mapeada por implicações 

pragmáticas, a ordem VS sofre, na passagem do modo pragmático para o sintático, modificação 

estrutural para denotar mais estritamente as relações sintático-semânticas de seus elementos.   

Tal fenômeno pode ser constatado nos diferentes estágios da gramática de L2 aqui tratados e 

representados nos níveis básico, intermediário e avançado e em particular, nos dois últimos. 

Ao observarmos o comportamento dos dados referentes à oração H (Ten minutes later, 

returns the man from the garage with the hose), percebemos que não houve diminuição de 

aceitabilidade significativa na passagem do ciclo intermediário para o avançado, mantendo-se 

um padrão de rejeição em torno de 23,5%.  Este comportamento se distancia um pouco dos 

resultados de todas as orações aqui tratadas, visto que, ao menos na passagem do ciclo 

intermediário para o avançado, todos os resultados apontam para um índice de aceitabilidade 

menor no nível avançado, se comparado ao anterior. 

O fato de encontrarmos índices altos de aceitabilidade no nível avançado poderia refutar 

nossa hipótese a respeito do desenvolvimento do modo comunicativo sintático proposto por 

Givón.  Considerando-se, porém, que estes alunos são expostos ao input da L2 fora do contexto 

cultural natural da língua adquirida, pode-se dizer que isto não favorece uma evolução mais 
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acelerada do modo gramaticalizado de comunicação, apesar de ele estar em franco processo.   

Em outras palavras, pode-se afirmar que ainda neste nível – o avançado – os resultados sugerem 

que estes alunos apresentaram forte tendência de transferência da estratégia discursiva de VS da 

L1 para sua comunicação em L2, graças à permanência do modo pragmático de comunicação.  

Ratificamos, mais uma vez, que apenas pela análise de dados reais oriundos de situações 

discursivas em L2 poderíamos concluir esta pesquisa e assim destacamos a importância dos 

resultados do TPR para uma análise da influência do Princípio da Tensão Baixa no discurso em 

L2, os quais passamos a descrever. 

 

6.4) Resultados e análise dos dados referentes ao TPR 
 
 
6.4.1) Sobre os Fatores Gramaticais Observados  

 

 As propriedades gramaticais e distribucionais envolvidas no uso da ordem VS e tratadas 

em Naro e Votre (1999) também serão consideradas como objetos de estudo desta pesquisa, 

aplicados nos dados reais provenientes das redações produzidas pelos alunos dos três níveis de 

fluência em questão. 

Referimo-nos a algumas características do item sujeito (volição, individuação, status 

informacional e extensão/peso) e do item verbal (freqüência de tipo, transitividade, manutenção 

do tempo e aspecto verbais e carga semântica), sempre segundo o Princípio da Tensão Baixa.  

Vale lembrar que o Princípio da Tensão Baixa é um princípio funcional definido em Naro e 

Votre (1999), segundo o qual o uso de VS indica baixo nível de tensão comunicativa, graças ao 

fato de: 

a) o sujeito não funcionar como tópico da cláusula e 

b) conseqüentemente, a cláusula não estar situada na linha central de referência, ou seja, 

no fluxo informacional corrente. 
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Para os pesquisadores da ordem VS (cf. Votre e Naro, 1989 e Pezatti, 1994), os 

constituintes desta cláusula possuem características funcionais específicas nestas construções.  

Assim, pesquisamos tais itens para descobrir se, no processo de transferência da L1 para a L2, 

elas se manifestavam da mesma forma nas duas línguas.  

Nas 255 redações analisadas, foram encontrados 37 dados de posposição do sujeito, 

distribuídos em 23 ocorrências com verbos intransitivos não existenciais e 14 com verbo cópula 

(to be). Alguns exemplos com cada tipo de verbos verificados podem ser vistos a seguir52: 

 

(1) For some minutes I thought about their’s opinions, but sudanly appered a man to show me 

many parts at that area (AVD) 

(2) On the day 21 december, 2001, happened one thing that changed all their lives. The father 

was fired from work (BAS) 

(3) Before we change the tire, we continued the trip, was everything going well, when the gas 

was ending and we had to pull into the gas station (AVD) 

 

 Apesar de não ser objeto de estudo da pesquisa de Naro e Votre, o verbo cópula é 

arrolado por Pezatti como integrante das escolhas lexicais de uso da estratégia discursiva aqui 

observada.  Achamos importante tratar das ocorrências de posposição de sujeito com este item, 

visto que foram encontrados alguns dados de orações de fundo VS com este tipo verbal.  Para 

fins de nomenclatura, chamamos os verbos não existenciais de V1 e verbos cópula de V2. 

 

 

 

                                                           
52 Os exemplos apresentados nesta dissertação foram retirados dos textos produzidos pelos alunos respeitando-se 
sua forma original e erros.  Ao lado dos exemplos, constam também informações sobre o nível de fluência de onde 
foram retiradas: BAS, INT e AVD (básico, intermediário e avançado). 
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6.4.1.1) As Características do Sujeito VS 

 

6.4.1.1.1) Sujeito Volitivo 

 

Na análise do sujeito das orações VS encontradas, procuramos verificar se eles 

apresentavam o caráter (-) volitivo, percebido no estudo de Naro e Votre (1999).  Segundo os 

traços de transitividade de Hopper & Thompson (1980), um sujeito volitivo tende a ser tópico e 

a selecionar um verbo transitivo, exercendo ação sobre o objeto (O) e tornando a sentença mais 

proeminente no discurso.   Logo, tais características não são comuns ao fenômeno aqui 

pesquisado.  

Apresentamos abaixo os resultados referentes à manifestação de uso de sujeitos 

volitivos (+) e de sujeito não volitivos (-) na amostra: 

                                                        Tabela 8 – Ocorrência de sujeitos volitivos/não – volitivos  

 

Volição 
(+) (-) Total 

 N % N % N % 

V1 6 26 17 74 23 100 

 V2 0 0 14 100 14 100 

Total 6 16,2 31 83,8 37 100 

 

Abaixo, destacamos alguns dados extraídos das redações dos alunos que exemplificam 

ocorrências de sujeitos não volitivos: 

(4) In the end of the party when I was talking to my friends on the street passed a motorcycle 

and spilled water all over my body (INT) 
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(5) One day I was going for school and happens a car accident near of my way to go to school 

but I didn’t stop to see because I was late (AVD) 

 (6) My friend and I went out of the room to see if was happening something, but we couldn’t 

see much from where we were (AVD) 

 

Como podemos ver nesses exemplos, pode-se dizer que as cláusulas VS da amostra 

apresentam forte tendência de presença de sujeitos não volitivos.  Tal fato favorece a baixa 

transitividade das cláusulas, pois este sujeito não executa a ação verbal com a qual está 

relacionado nem intencional, nem voluntariamente (cf. seção 2.2.2 desta dissertação). Os 

referentes dos sintagmas ‘a motorcycle, the main day e something’ não apresentam 

características volicionais, ou seja, vontade de execução da ação verbal, fato que os torna 

representantes desta categoria. 

Nossos resultados mostram que a freqüência de sujeitos volitivos nos dados encontrados 

foi de apenas 26% para os verbos V1, indicando que, quando o falante de inglês como L2 

produz a inversão do verbo, ele o faz segundo as motivações discursivas que transfere da L1.  

Vale lembrar que, de acordo com Naro e Votre, a probabilidade de surgimento de sujeitos 

volitivos em orações VS é menor devido à característica difusa de VS determinada, dentre 

outros fatores, pela falta de foco e de topicidade do argumento sujeito.  Em sua pesquisa, os 

autores descobriram que apenas 35% dos sujeitos VS eram volitivos; aqui constatamos índice 

ainda menor, pois 16,2% dos sujeitos analisados detinham traço de volição, como vemos no 

exemplo: 

 

(7) When I finally stayed at Paris airport appeared a police with a gun and he said it was 

necessary to evacuate this area. (BAS) 

 



 

 

95

No caso dos verbos V2 não foram encontrados dados de inversão com sujeitos volitivos.  

Isto se deve principalmente ao fato de o verbo cópula, por sua natureza, não selecionar este tipo 

de sujeitos. 

 

 

                 6.4.1.1.2) Sujeito Individuado 

 

Segundo Naro e Votre (1999), o sujeito das orações VS tende a ser (-) individuado. Este 

sujeito provavelmente será um vocábulo menos determinado, como um grupo de pessoas, ou 

palavras mais abstratas, favorecendo o Princípio da Tensão Baixa. Uma explicação discursiva 

para esta tendência consiste no aspecto difuso (menos preciso) criado por este tipo de sujeito, já 

que ele tem menos foco que sujeitos individuados.  De fato, o sujeito (+) individuado tende a 

ser tópico e centro de atenção dos interlocutores, servindo de âncora para as informações 

provenientes da continuidade do discurso. 

Vale ressaltar aqui, que, embora a teoria de parâmetros de transitividade de Hopper & 

Thompson (1980) não apresente o item “individuação do sujeito”, ela apresenta o traço 

“individuação do objeto”.  Considerando-se o possível alinhamento de características entre o 

argumento interno de orações VS e o argumento externo de orações SVO (cf. Pontes (1987), 

Pezatti (1994), Almeida (1999)), assume-se aqui a previsibilidade de os sujeitos VS, no 

contexto de aquisição de L2, apresentarem o traço (-) individuado, como sugerem Naro e 

Votre.  O traço de individuação baixa também implica que, quanto ao argumento sujeito, 

fatores tais como definitude e refencialidade também partilhem de graus inferiores.  Ou seja, o 

sujeito prototípico de VS é freqüentemente não individuado, não referencial e indefinido.   
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Os percentuais referentes à freqüência de sujeitos individuados (+) e de sujeito não 

individuados (-) são apresentados na Tabela 9: 

 

Tabela 9 – Ocorrência de sujeitos individuados/não – individuados 

 

Individuação 
(+) (-) Total 

 N % N % N % 

V1 9 39 14 61 23 100 

 V2 5 36 9 64 14 100 

Total 14 37,8 23 62,2 37 100 

 

 

Apresentamos alguns exemplos de sujeitos não individuados retirados do corpus: 

(8) A long time ago when I went to Cabo frio with my family and my do, happened a lot of 

things (INT) 

(9) We got off the bus to wait other bus that leaving to Vitoria. We had to wait the other bus on 

the road, but in the end, finished everything all right (INT) 

 

As ocorrências de sujeitos não individuados nos dados encontrados foram de 61% em 

V1 e 64% em V2.  Como vimos, a alta ocorrência desta característica do sujeito VS pode ser 

explicada pelo Princípio da Tensão Baixa, pois um sujeito que represente um grupo de 

pessoas - como em ‘a lot of things’ - ou mesmo uma expressão que recupera uma noção do 

todo anteriormente apresentado como ‘everything’ colaboram para a falta de foco no sujeito, 

tornando a oração mais imprecisa, difusa e consequentemente mais deslocada do fluxo de 

atenção do interlocutor. 
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O percentual médio dos resultados de sujeitos não individuados de V1 e V2 foi de 

62,2%.  Naro e Votre constataram em sua pesquisa que 51,1% dos sujeitos por eles observados 

não eram individuados, em oposição aos 48,9% individuados.  Pode-se dizer, pelo alto índice 

de freqüência de sujeitos (-) individuados nesta amostra, que o falante de PB, ao transferir a 

estratégia discursiva do uso de VS para a L2, possui necessidades pragmáticas de fazê-la ainda 

mais difusa, com menos foco, funcionando como mero suporte da narrativa.   Associamos este 

dado, mais uma vez, ao uso do modo pragmático de comunicação, pois, como mesmo diz 

Givón (1979:104), em situações de extremo stress comunicativo, como a necessidade de 

comunicação em L2, o adulto retorna fortemente para o registro pragmático. 

A função discursiva de VS mais freqüente no discurso do falante de L2 foi a 

apresentativa, e não apenas a de comentário, dentre outros fatores, graças à presença de alguns 

sujeitos individuados nos dados.  Pela análise, é fácil perceber que os sujeitos individuados 

foram, quase na totalidade, referentes novos introduzidos no discurso, como em: 

 

(10) A lot of animals with hate attacked us, but God exists and saved us because of we were 

with children, appeared a man with a gun and shot them (INT) 

 

Vemos, pelo exemplo, que o sujeito individuado ‘a man’ é uma informação nova no 

discurso e que provavelmente tornar-se-á tópico ao ser retomado.  Este processo é diferente do 

que acontece em (8), por exemplo, cuja cláusula VS parece desempenhar apenas a  função 

discursiva de comentário. 
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6.4.1.1.3) Status Informacional do Sujeito 

 

O sujeito tópico – comum nas orações SV – apresenta caráter de centro de atenção dos 

interlocutores e assim se torna receptáculo de informações por parte do falante. O surgimento 

da cláusula VS interrompe este fluxo de referência e pode modificar o fluxo de atenção para o 

novo sujeito, se ele permanecer como entidade do discurso. 

Desta forma, o referente tópico (SV) tende a ser repetido no discurso, enquanto o sujeito 

da ordem VS tende a não aparecer em futuras cláusulas (a não ser por intenções discursivas 

específicas).  

Em nossa pesquisa, para classificar o grau de referência do sujeito em cláusulas VS, 

utilizamos as seguintes categorias informacionais (com base em. Prince, 1981 e Görski, 1985): 

      Sujeito Evocado – quando o elemento ocorre mais de uma vez no mesmo texto discursivo. 

      Sujeito Disponível – quando o sujeito é um conceito que, pelo contexto, é de fácil acesso 

para o interlocutor. 

      Sujeito Novo – quando o sujeito é introduzido pela primeira vez no texto discursivo. 

Apresentamos os resultados referentes ao status informacional dos sujeitos da amostra, 

além dos exemplos que identificarão cada tipo: 

Tabela 10 – Distribuição de sujeitos novos, disponíveis e evocados nas cláusulas VS 

 

Novo 

 

Disponível 

 

Evocado 

 

Total 

 

Status 

Informacional N % N % N % N % 

V1 21 91,3 2 8,7 0 0 23 100 

 V2 10 71,4 3 21,4 1 7,2 14 100 

Total 31 83,8 5 13,5 1 2,7 37 100 
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Alguns exemplos de sujeitos novos são: 

(11) For some minutes I thought about their’s opinions, but sudanly appeared a man to show 

me many parts at that area (AVD) 

(12) When I came back happened a bad thing, the train’s motorists went on strike and I needed 

to take a bus to Paris (BAS) 

(13) He said “close your eyes” and when I opened it were my mother and my grandmother to 

celebrate my birthday (AVD) 

 

Alguns exemplos de sujeitos disponíveis são: 

(14) A long time ago when I went to Cabo Frio with my family and my dog happened a lot of 

things (INT)  

(15) I had studied so much and runned to study for the exam too. When arrived the main day, I 

was so nervous that I couldn’t imagine that I have forgotten my pencil case (AVD) 

(16) I was going travel to Cabo Frio with my surfboard on my car was everything perfect and I 

came to Cabo Frio (BAS) 

 

O único dado de sujeito evocado foi: 

(17) We didn’t understand why was he so nervous at this great day (BAS) 

 

 Pela freqüência de ocorrência de sujeitos novos dos dados, percebemos que o falante de 

inglês como L2 usa a estratégia discursiva da ordenação VS para introduzir informação nova no 

discurso, confirmando o Princípio da Tensão Baixa.  Como 81,4% dos sujeitos foram novos53, 

espera-se que sua inserção no discurso possa se constituir em uma nova direção do fluxo 

                                                           
53 Naro e Votre dizem que o sujeito prototípico de VS tende a ser disponível ou parcialmente novo.  Preferimos 
adotar, em caso de dúvida, a nomenclatura NOVO, mas aceitamos que estes elementos poderiam ser considerados 
como disponíveis em algumas interpretações.   
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informacional.  Os sujeitos ‘a man, a bad thing e were my mother and my grandmother’ não 

representam âncoras do fluxo informacional corrente e assim contribuem para o aspecto difuso 

da cláusula VS por não serem tópicos, mas periféricos.  Esta característica do sujeito 

prototípico de VS é uma conseqüência do Princípio da Tensão Baixa que parece ser altamente 

utilizado pelos falantes de L2 no processo de interação com seu interlocutor. 

 Ainda podemos observar que 15% dos sujeitos analisados foram classificados como 

disponíveis, o que não deixa de convergir para a Princípio da Tensão Baixa, pois, ainda que 

sejam constituintes inferíveis pelo contexto comunicativo, não deixam de ser entidades novas 

no fluxo conversacional em questão.   

A oração (17) se constitui no único caso de sujeito VS evocado da amostra.  Trata-se de 

um sujeito pronominal e assim de um depositário de informações do fluxo de informações.  

Todavia, esta ocorrência foi listada aqui por ainda representar a estratégia discursiva de 

inversão do verbo em PB, talvez não pela introdução de informação nova no discurso com 

verbo apresentativo, mas como uma cláusula de plano de fundo funcionando como comentário 

e suporte do plano de figura. 

 

 

                 6.4.1.1.4) Tamanho do Sujeito 

 

Nesta pesquisa, buscou-se observar também a extensão ou o “tamanho/peso” do sujeito 

nas orações VS, que surgiram no estudo. Acreditamos que a motivação de usar um SN maior 

nesta posição seja a necessidade prática de relacionarmos seu teor periférico ao fluxo de 

informação da sentença o que resulta no uso de um sujeito contextualmente mais acessível ao 

interlocutor.  Sendo o sujeito em VS de baixo índice de topicidade, existe a necessidade 

discursiva de fazê-lo mais proeminente no discurso. Assim, vocábulos maiores ou um número 



 

 

101

maior de vocábulos parecem integrar mais este sujeito.  Em outras palavras, na tentativa de 

preservação da textualidade, o locutor busca relacionar o argumento sujeito, em geral novo ou 

disponível, a outros referentes daquela porção de texto (cf. Naro e Votre, 1999: 91) 

A tradição de medidas de extensão e peso de palavras e orações aponta para a contagem 

silábica, estratégia usada por Naro e Votre em sua pesquisa, porém, não usamos o critério 

quantidade de sílabas para verificar se os sintagmas nominais em posição de sujeito poderiam 

ser classificados como mais extensos.  Sabe-se que a divisão silábica em PB é de base 

fonológica, enquanto em inglês é de base morfológica.  Como a silabificação entre as duas 

línguas é mapeada por diferentes perspectivas, preferimos adotar o critério de número de 

palavras e consideramos a quantidade de especificadores, adjetivos ou quaisquer elementos que 

compusessem o sujeito em mais de 3 vocábulos, para classificá-los como ‘maior’. 

Desta forma, encontramos 14 ocorrências de sujeitos considerados longos e que 

representam 61% do total de dados analisados. 

Abaixo, encontramos alguns exemplos referentes a este fator:                  

(18) I had dinner and go out with my mom (…) but, suddenly, appeared the most beautiful and 

perfect boy in the world. Wow! What a boy! (BAS) 

(19) But only one week before the day, happened one thing that changed all their lives. The 

father was fired from work (AVD) 

(20) When he got there, it was horrible, inside the cave lived the ugliest monster anyone could 

imagine (AVD) 

 Parece que, no curso de aquisição de L2, permanece a necessidade pragmática de o 

sujeito prototípico VS ser mais extenso que sujeitos tópicos em geral.  Pelo critério adotado por 

Naro e Votre (1999), as cláusulas VS apresentaram média silábica de 3,6 em oposição a média 

de três sílabas nos sujeitos SV.  Nesta pesquisa, apesar de não usarmos o mesmo critério, 

obtivemos o índice de 61% de sujeitos com mais de dois SN’s além do núcleo.  Como vimos na 
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seção anterior, o sujeito em VS tende a ser novo ou disponível, o que implica na necessidade 

maior de uso de massa fônica, já que os sujeitos não são previsíveis.  Lembramos que, segundo 

o subprincípio icônico da quantidade, quanto menos previsível a informação, maior será o 

material de codificação (cf. seção 2.1.1, desta dissertação) 

Percebemos também que nos usos com verbo to be (V2) os sujeitos são mais curtos.  

Vale ressaltar que Votre e Naro (1989) não incluíram o verbo ser na sua análise devido à 

metodologia que eles adotaram em sua pesquisa.  Não observamos incidências de sujeitos 

longos associados aos itens V2.  Acreditamos que outros aspectos devam controlar a ordem VS 

neste caso.  Talvez, pelas próprias idiossincrasias do verbo cópula (to be). 

 

6.4.1.2) O Item Verbal 

 

6.4.1.2.1) Escolha e (In)transitividade verbal 

 

 A escolha verbal é um dos vários aspectos que confirmam que o modo como o falante 

organiza o discurso é motivado por intenções comunicativas de expressão do pensamento e de 

interação com o interlocutor. Assim, a escolha de orações com alta transitividade assinala 

informações centrais no texto e de maior relevância no fluxo de informação, enquanto orações 

com baixa transitividade marcam informações periféricas em relação a este. 

    Analisamos a escolha dos itens verbais na tentativa de confirmar a tendência das 

cláusulas VS serem constituídas por verbos de baixa transitividade, que as organizam no plano 

discursivo de fundo - porção do texto narrativo que corresponde a descrições, avaliações e 

localização de participantes na narrativa (Martellota et alli, 1996), em outras palavras, o plano 

marcado pelas orações periféricas do fluxo de  narração.  
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Na tabela 11, apresentamos todos os verbos intransitivos (V1) retirados das cláusulas 

VS das redações e sua freqüência de ocorrência dentro deste espaço amostral: 

                  

                           Tabela 11 – Freqüência de tipos de V1 nas redações 

Item Verbal N % 

to happen 9 39,1 

   to appear 6 26,1 

to start 1 4,35 

to pass 1 4,35 

to last 1 4,35 

to arrive 1 4,35 

to go 1 4,35 

to finish 1 4,35 

to turn  off 1 4,35 

to live 1 4,35 

Totais 23 100 

 

Os resultados revelam que o item verbal mais produtivo usado pelos aprendizes de L2 

em contexto VS foi to happen, o qual apresentou percentual de freqüência de 39,1% seguido do 

item to appear que significou 26,1% de ocorrência dentro da amostra.  Outros verbos – oito no 

total – surgiram uma única vez, representando, cada um, 4,35% de ocorrência na amostra. 

Quanto ao grau de transitividade destas orações, seguindo a teoria da transitividade de 

Hopper e Thompson (1980), percebemos que todas elas, considerando-se seu nível semântico 

como um todo, possuem graus de transitividade mais baixos. Podemos dizer, então, que as 

cláusulas VS encontradas nas redações dos alunos não apresentam transferência efetiva de uma 

ação entre participantes.  Percebemos que, ao transferir da L1 para a L2 a estratégia discursiva 
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da posposição do sujeito para distinguir a informação periférica do fluxo informacional, o 

falante manifesta certa regularidade de uso em relação aos parâmetros semânticos sugeridos por 

Hopper e Thompson (i.e.: número de participantes, volição, agentividade do sujeito, etc).  

Chamamos atenção aqui, mais uma vez, para o traço cinese verbal, pois, como veremos na 

seção a seguir, o item verbal de VS isolado tende a denotar eventos dinâmicos, o que sugeriria 

maior transferência de ação entre participantes, representando um grau de transitividade maior. 

Todavia, pela proposta discursivo-pragmática de Naro e Votre (1999), vemos que mesmo estes 

verbos podem apresentar transitividade baixa, se analisados a partir do discurso.  

 

6.4.1.2.2) Sentido Semântico do Item Verbal 

 

 Outra peculiaridade dos verbos constituintes das orações VS estudada por Naro e Votre 

(op.cit.) diz respeito à modificação do sentido lexical dos verbos em VS.  Os autores 

perceberam que, em geral, as escolhas verbais das cláusulas VS favorecem itens verbais de 

movimentos físicos e de alta dinamicidade (e.g.: aparecer, vir, cair, acabar, acontecer), porém, 

nestes contextos, eles se comportam de modo semanticamente diferenciado, pois não é o 

sentido físico destes verbos que é relevante para o discurso, mas o resultado destas ações.  Na 

verdade, pode-se dizer que tais verbos perdem o traço lexical que denota ação física e passam a 

desempenhar uma função discursiva, em particular, a apresentativa. 

  Mais uma vez, como vemos a partir dos exemplos abaixo, os alunos aprendizes de 

inglês como L2, também transferem tal estratégia para seu discurso escrito: 

 

(21) But again, in the middle of the trip happened another thing that changed their lives 

again, but this time was a very good thing (AVD) 
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(22) I hit his eyes with my fist and all players of the club want to hit me and it started a big 

fight (BAS) 

(23) When we were coming back appeared a thief and stilling the Bank Itaú the police arrived 

and arrested them (BAS) 

 Nota-se que, em (21), o verbo ‘happened’ (aconteceu) denota, na verdade, não apenas 

um mero fato ocorrido na vida do pai, mas a força do resultado do episódio da demissão, tendo 

em vista a mudança causada em suas vidas por conta de tal episódio. Em (22), a forma 

flexionada ‘started’ possui certo esvaziamento de carga lexical, podendo ser substituída por 

outras formas verbais tais como ‘happened’, ‘occured’ dentre outras, o que também ocorre com 

o item ‘appeared’ em (23), facilmente substituível por outro verbo que apenas apresente o novo 

referente do discurso.  

Para verificar o potencial lexical dos verbos, ou seja, se o que era relevante para o 

discurso era realmente o sentido lexical do verbo ou o sentido resultativo denotado por ele, 

Naro e Votre (1999) verificaram se seria possível fazer uma substituição do item verbal por 

outro sem perda do sentido textual e viram que apenas 24,8% dos verbos em VS eram 

realizados com carga lexical plena.  Desta forma, utilizamos esta mesma metodologia para 

verificação dos dados ocorridos no TPR e verificamos que apenas 3 itens verbais, dos 23 

analisados, efetivamente não poderiam ser substituídos por outros sem alteração de sentido e 

que representaram 13% dos V1 da amostra.  Além das orações (9) e (20), ainda julgamos o 

verbo da oração abaixo como exercendo seu sentido lexical pleno: 

 

(24) I had two surprises, the first, I was in the roller-coaster, when turn off the lights, and I 

stayed there for half an hour (INT) 
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 Assim, estes dados também convergem para as proposições dos autores quanto ao 

Princípio da Tensão Baixa, visto que o caráter difuso das orações VS também é definido por 

tal esvaziamento lexical do item verbal. 

 

 

6.4.1.2.3) Manutenção do tempo e aspecto verbais 

 

 Outra característica da cláusula VS por nós observada diz respeito à manutenção do 

tempo e aspecto verbal dessas cláusulas em relação ao tempo e aspecto do fluxo informacional.  

Como vimos na seção 2.2.3, a distinção figura/fundo é realizada por propriedades 

morfossintáticas das orações e segundo a natureza que as constitui.  Duas propriedades que se 

destacam na distinção entre orações de fundo e de figura são o tempo e aspecto verbal destas 

cláusulas.  As cláusulas figura, por constituírem ações acabadas, tendem a se caracterizar por 

tempo pretérito de traço aspectual perfectivo, enquanto as cláusulas de fundo, também pela 

natureza de não constituírem a seqüencialidade da narrativa, tendem a apresentar uma variação 

maior de tempos verbais e se apresentam, em geral, com traço imperfeito (Hopper, 1979:216). 

 Em sua pesquisa, Naro e Votre (1999) analisam se as cláusulas VS mantêm o mesmo 

tempo e aspecto verbal das orações imediatamente anteriores.  A hipótese que permeia esta 

análise é a de que orações de fundo não manteriam o mesmo tempo verbal de sua antecedente, 

tendendo a apresentar aspecto imperfeito.  Tal fato constituiria mais uma característica das 

orações de fundo. Os autores verificam que apenas 28,6% das cláusulas VS mostravam 

continuidade de tempo em comparação a 40,4% das cláusulas SV com continuidade temporal. 

 Em nossa pesquisa, verificamos se a tendência de descontinuidade de tempo e aspecto 

das cláusulas VS se manteria em inglês e constatamos que novamente os resultados favorecem 

os achados dos referidos autores. 
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Na tabela 12, apresentamos o número de ocorrências de verbos no pretérito, presente e 

futuro nas cláusulas antecedentes e nas cláusulas V1 e V2 da seqüência. 

                                       
 

Tabela 12 – Análise da continuidade de tempo das cláusulas VS 
 

 
 
 
 Tempo 

 
Cláusula SV 
(antecedente) 

 
Cláusula VS 
(seqüência) 

 

Continuidade 
de 

Tempo   
N 

 
N 

Pretérito 23 22 

Presente 0 1 

 

         V1 

 Futuro 0 0 

Pretérito 12 11 

Presente 1 3 

 

        V2 

 Futuro 1 0 

 

 

Como podemos ver nos dados acima, não houve alteração significativa quanto à questão 

da continuidade temporal das cláusulas VS. De fato, os dados da amostra revelam a 

predominância do tempo pretérito na cláusula antecedente e na de seqüência (VS).  De acordo 

como Naro e Votre (1999), a idéia geral que perpassa esta análise é a de que as cláusulas de 

figura na narrativa tendem a ocorrer em fluxo de tempo verbal diferente do tempo das cláusulas 

de fundo.  Em relação ao uso de VS como estratégia discursiva em L2, esta tendência não se 

confirmou, visto que tanto em cláusulas VS com V1 quanto com V2 mantiveram o mesmo 

tempo da cláusula anterior.  No entanto, ao compararmos o aspecto verbal das cláusulas VS as 

das que as antecedem, percebemos que o aspecto da cláusula de fundo se mantém diferenciado 

do da cláusula de figura, como podemos ver na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Análise da continuidade de aspecto das cláusulas VS 
 

 
Cláusula SV 
(antecedente) 

 

 
Cláusula VS 
(seqüência) 

 
Continuidade 

de 
Aspecto 

 
 

Aspecto 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

Perfectivo 
 

 
11 

 
48 

 
21 

 
91,3 

 
 

V1 Progressivo 
 

 
12 

 
52 

 
2 

 
8,7 

Total 
 

23 
 

100 
 

23 
 

100 

Perfectivo 
 

10 
 

71,4 
 

4 
 

28,6 
V2 

Progressivo 
 

4 
 

28,6 
 

10 
 

71,4 

Total 
 

14 
 

100 
 

14 
 

100 
 

 

 Os resultados mostram que, em relação ao aspecto verbal, há mudança da cláusula VS 

em relação a anterior. Em relação às cláusulas de V1, foram registradas 21 ocorrências de 

orações com aspecto perfeito e apenas 11 ocorrências na cláusula antecedente. O aspecto 

imperfeito seria o mais esperado de surgir nas cláusulas VS, pois é característico das orações de 

fundo, porém, este dado mostra que apenas 8,7% das orações VS com V1 seguiram esta 

tendência enquanto 52% das cláusulas antecedentes apresentaram caráter progressivo. 

 Embora as cláusulas com V1 tenham apresentado mais aspecto perfeito, este resultado 

confirma a hipótese de que as cláusulas de figura e fundo que se seguem não tendem a manter 

mesmo aspecto verbal. 

A predominância do aspecto perfeito nas cláusulas VS com V1 poderia sugerir 

divergência da tendência universal das cláusulas de fundo apresentar aspecto imperfeito, 

todavia, as características das orações VS com verbos não existenciais podem explicar este 

resultado.   



 

 

109

A função empregada pelas cláusulas VS aqui tratadas foi, na sua grande maioria, a 

função apresentativa e não a de mero comentário do fluxo informacional, o que também explica 

a grande incidência do tempo pretérito nas cláusulas VS com V1, pois para introduzir o novo 

referente no discurso, a ação em questão se apresenta de modo mais punctual, não processivo. 

Este dado mostra que o que realmente define o uso de VS com V1 como orações de 

fundo é o Princípio da Tensão Baixa, pois todas essas ocorrências se dão fora do fluxo 

informacional narrativo, mas funcionam como suporte do mesmo.  De acordo com Hopper 

(1979:239), mesmo que as orações de fundo não apresentem todas as características 

prototípicas deste tipo de cláusula, orações de fundo sinalizam acontecimentos e estados que 

não estão em seqüência.    

Por outro lado, em relação à mudança de aspecto das cláusulas VS com V2, percebemos 

forte influência do aspecto imperfeito neste contexto.  Os resultados mostram que 71,4% das 

cláusulas VS com V2 apresentaram aspecto imperfeito em relação aos 26,6% das cláusulas 

anteriores.  Diferentemente das cláusulas VS com V1, essas orações cumprem mais a função de 

comentário da narrativa do que a função apresentativa, tão comum às cláusulas VS. 

 Assim, ao transferir o uso da posposição do sujeito para o discurso em L2, o aluno 

parece se servir dos verbos não existenciais para definir nova trajetória do fluxo informacional 

e usa cláusulas VS com V2 para funcionar como comentário da narração. 
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6.5) A relação Tempo de Exposição ao Input x Output 

 

 Postulou-se também, nesta pesquisa, que o uso inapropriado da ordem VS em contexto 

de aquisição escrito de L2 diminuísse numa relação inversamente proporcional ao tempo maior 

de exposição ao input, o que, em termos mais práticos, significaria o encaminhamento do modo 

sintático em detrimento ao modo pragmático.  O falante, por não mais precisar de estratégias 

comunicativas que facilitem a expressão de suas vontades, passa a apresentar um modelo 

comunicativo de menor variação interna, sintaxe mais estável e com ordenação vocabular mais 

consistente.  Além destas características, passam a surgir orações com um maior número de 

argumentos e diminuem as estruturas tópico/comentário (Givón, 1979).  Neste trabalho, como 

já dissemos, o encaminhamento gramatical do discurso em L2 se reflete pela diminuição de uso 

da posposição do sujeito em função da ordem fixa SV. 

 A baixa freqüência da ordem VS em PB é explicada pelo princípio da marcação por ela 

não se constituir, ao ser comparada à ordenação SV, na ordenação mais comum.  A própria 

complexidade cognitiva referente ao uso estratégico da VS e já amplamente discutido aqui 

aponta para a baixa distribuição de freqüência da construção. 

 Para verificar a diminuição do número de ocorrências de cláusulas VS no discurso em 

L2, utilizamos um cálculo que verifica a regularidade de ocorrências do fenômeno dentro de 

um dado campo amostral, aqui o número de palavras.  Verificamos a ocorrência de VS em cada 

1000 palavras produzidas por cada grupo de alunos (cada nível de aprendizagem).  Vale 

ressaltar que o fato de estarmos lidando com um fenômeno de cunho sintático e de ordem 

marcada limitou o número de achados de dados reais, que foi de 37.  Além disso, como já 

dissemos, não esperávamos um grande número de dados devido à baixa proficiência de alunos 

do nível básico, que representaria uma limitação à produção como um todo.  
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Na tabela 14, encontramos o número de ocorrências de VS por ciclo e sua média a cada 

mil palavras de representatividade dentro da amostra: 

 
Tabela 14 – Ocorrência de VS por nível 

 
 

 

Básico 

 

Intermediário 

 

Avançado 
 

Ocorrências 

de VS 
N MP N 

 

MP 

 

N 

 

MP 

V1 10 1,3 6 0,5 7 0,06 

 V2 5 0,65 3 0,24 6 0,41 

Total 15 40,6 9 24,3 13 35,1 

N – Número de ocorrências 
MP – Média em 1000 palavras 
 
 

Foram identificadas 1,3 ocorrências de VS a cada 1000 palavras no ciclo básico, 0,5 no 

ciclo intermediário e 0,06 no avançado.  

Os resultados revelam que, na passagem do nível básico para o intermediário, há 

diminuição de ocorrência de uso VS que passa de 1,3/1000 palavras para 0,5/1000.  O mesmo 

ocorre na passagem do ciclo intermediário para o avançado, onde se percebeu diminuição de 

uso de 0,5/1000 palavras para 0,06/1000.  Logo, estes dados mostram uma importante 

diminuição de uso da estratégia da inversão do sujeito, na passagem entre os três ciclos.  Em 

outras palavras, pode-se inferir que numa abordagem longitudinal de estudo de aquisição de L2 

de um único indivíduo a força desta estratégia pragmática diminui em função do domínio da 

gramática e das estratégias pragmáticas da L2 adquirida. 

A tendência longitudinal da diminuição de distribuição de dados VS do tipo V1 pode ser 

visualizada no gráfico 3: 
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Gráfico 3 – Diminuição longitudinal do uso de VS 
 

 Pelos dados, observamos então que a estratégia discursiva de uso da ordem VS diminui, 

conforme esperávamos ao longo do período de exposição à L2, chegando ao índice de uso mais 

baixo no ciclo avançado (0,06 /1000) e confirmando a hipótese de Givón sobre o processo de 

sintaticização, presente não apenas na passagem de pidgins a crioulos, na aquisição de L1 e no 

domínio da linguagem formal54, mas também na aquisição de uma L2.  Apenas para 

exemplificação, se as cláusulas VS com V1 encontradas no nível avançado foram, em números 

reais, apenas 7, as cláusulas SV55 ocorridas em ambientes que configurariam o Princípio da 

Tensão Baixa foram 75. 

 Optamos por não considerar os itens V2 nesta análise, porque, como vemos na Tabela 

14, os informantes não apresentaram a diminuição regular esperada de uso VS com tal item 

verbal.  Acreditamos que esta informação, novamente, se deva às idiossincrasias do verbo 

                                                           
54 Givón (1979) também aponta o processo de sintaticização como explicação da passagem do domínio da 
linguagem informal para a formal 
55 As cláusulas consideradas eram, em sua grande parte, de verbos intransitivos não existenciais, com sujeitos 
evocados, disponíveis e novos, porém, como dito, o critério para fazermos a contagem de orações SV foi a 
possibilidade de estas cláusulas configurarem possíveis cláusulas VS, graças ao Princípio da Tensão Baixa. 

 
Eixos das Abscissas 
1 – Ciclo Básico 
2 – Ciclo Intermediário 
3 – Ciclo Avançado
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cópula e por falta de estudos preliminares específicos sobre o assunto, decidimos não inclui-los 

na análise. 

 O resultado da análise dos dados do TPR converge para a hipótese principal desta 

pesquisa de que, ao manifestar a inversão do sujeito em inglês, o aluno aprendiz está 

transferindo da L1 uma estratégia discursiva específica.  As características do item verbal e 

sujeito das cláusulas VS verificadas correspondem àquelas verificadas na pesquisa de Naro e 

Votre (1999). 

 Quanto ao item sujeito, vimos sua tendência de ser um dado novo dentro do discurso, 

além de (-) volitivo, (-) individuado e extenso.  O item verbal, por sua vez, reflete a tendência 

dos verbos intransitivos ‘aparecer’ e ‘acontecer’ serem os mais freqüentes nas cláusulas VS em 

inglês e apresenta manutenção de tempo e aspecto de forma coerente com a função de 

informação de fundo a que se constitui a cláusula VS.  Além do mais, percebemos a tendência 

de que estes verbos não denotem a informação semântica que isoladamente representam, o que 

também contribui para o aspecto difuso da cláusula. 

 Em suma, há uma tendência geral, de que no discurso em L2, a ordenação VS também 

corresponda às circunstâncias fora da seqüência narrativa, ou seja, do plano de fundo, conforme 

seu condicionamento em PB como L1 e compondo a porção de comentário do conjunto textual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 7 

CONCLUSÃO  

  

 Postulou-se, nesta pesquisa, que a questão da transferência de aspectos oriundos da L1 

para a aquisição de L2 extrapola desdobramentos lingüísticos sentenciais e alcança o nível 

pragmático e discursivo.  Buscou-se, a partir dos estudos funcionalistas de Naro e Votre (1989 

e 1999) e Pezatti (1994), verificar se o uso agramatical da inversão do sujeito em inglês 

refletiria características da posposição do sujeito em PB, a qual, nesta língua, representa uma 

estratégia pragmática de construção do relevo discursivo narrativo. 

 Assim, nossa proposta foi investigar o uso agramatical da inversão do sujeito no inglês 

como L2 por alunos de três níveis de aprendizado: básico, intermediário e avançado.  Neste 

trabalho, investigou-se o uso da inversão em contexto escrito de aquisição e segundo o 

princípio funcionalista da iconicidade de que as formas lingüísticas devem ser explicadas, 

dentre outros aspectos, a partir das motivações cognitivas que levam o usuário daquela língua a 

usá-las. 

 Postulou-se também, com base em Givón (1979), que haveria diminuição do uso da 

ordem VS em inglês em função da ordem canônica inglesa (SV), já que a transferência do 

modo comunicativo pragmático, o qual permeia principalmente o padrão comunicativo inicial 

em L2, diminuiria à medida que o usuário não mais precisasse lançar mão de estratégias 

comunicativas para ser compreendido na L2.  Entretanto, apesar da tendência universal do 

modo sintaticizado (gramaticalizado) se sobrepor ao modo comunicativo pragmático nas 

línguas estabilizadas, o modo pragmático permanece latente na competência lingüística do 

falante o que favoreceria o surgimento de VS em níveis mais avançados, embora com menor 

destaque. 
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 Os corpora da pesquisa foram construídos a partir de dois experimentos de julgamento 

de gramaticalidade e também a partir de redações aplicadas a 255 alunos, igualmente divididos 

nos 3 grupos já descritos. 

 Investigando as cláusulas VS manipuladas nos testes de aceitabilidade, encontramos 

evidências de que o grau de transitividade das sentenças foi fator determinante para a 

aceitabilidade maior ou menor das orações como estruturas inglesas.  As cláusulas de menor 

grau de transitividade - A, B, D e F - apresentaram os resultados de aceitabilidade mais altos, 

posto que as propriedades de transitividade destas orações revelam cláusulas de baixa 

transitividade e mais próximas da VS prototípica que funciona no plano de fundo das narrativas 

em PB. 

 Por outro lado, as cláusulas C, E, G e H apresentaram os menores índices de 

aceitabilidade.  Tais cláusulas, ao contrário das primeiras, apresentam graus de transitividade 

maiores, o que as aproxima mais das cláusulas do plano de figura, visto que há maior 

transferência de ação entre participantes, no caso o sujeito. 

 As características de transitividade que se sobressaem quanto à diferenciação de 

resultados são as que dizem respeito ao traço de cinese dos verbos, e as características de 

volição e agentividade do item sujeito.  Cabe ressaltar, no entanto, que todas as cláusulas foram 

amplamente aceitas pelos alunos testados nos três níveis de aprendizagem considerados neste 

experimento, embora umas tenham apresentado média de aceitabilidade maior que outras. 

 Os resultados favorecem a hipótese principal desta pesquisa sobre a transferência deste 

recurso pragmático da L1 para a facilitação da comunicação em L2.  Em outras palavras, ao 

apresentarem índices de aceitabilidade diferenciados para as diversas cláusulas dos TJG, os 

resultados confirmam a hipótese da transitividade de Hopper & Thompson que aponta para a 

tendência de orações intransitivas constituírem porções do plano de fundo da narrativa.  Se a 

ordenação VS já descrita por Naro e Votre (1989) e Pezatti (1994), exerce no PB esta mesma 
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função comunicativa, ao transferir seu uso para o inglês, o aluno reflete que o uso desta 

ordenação vocabular na L2 representa a tentativa de distinguir para seu interlocutor a 

informação narrativa da informação de suporte da mesma. 

 Sobre o uso do modo pragmático por aprendizes de uma L2, proposto por Givón (1979), 

podemos dizer que este também é verificado nos resultados, visto que, em todos os três níveis 

de aprendizado, houve aceitabilidade da ordenação VS. Isto mostra que, embora o nível 

avançado tenha apresentado aceitabilidade menor para todas as cláusulas, o uso do recurso da 

ordenação vocabular frouxa e que reflete mais a função comunicativa das formas do que a 

gramática, propriamente dita, permanece nos três níveis de aprendizado da testagem. 

 Segundo a perspectiva gerativista de aquisição de L2, os resultados também sugerem a 

possível transferência de valores do parâmetro pro-drop oriundo da L1, como mesmo 

verificaram Marques (2004) e Domingues (2002), embora, em relação a cláusula VS, tenhamos 

mostrado que o que está sendo transferido para a L2, está além do plano sintático-estrutural, 

mas no plano pragmático, ou seja, no de uso de estratégias discursivas de comunicação.  Tendo 

em vista a hipótese de Duarte (1995) sobre o processo de mudança que o PB vem supostamente 

sofrendo em direção as línguas não pro-drop, os nossos achados podem contribuir, também no 

campo da teoria gerativa, para os questionamentos sobre o fato de a propriedade da inversão do 

sujeito estar realmente associada a este parâmetro, devido ao uso, com tal amplitude, da ordem 

VS como instrumento discursivo inclusive na comunicação em língua estrangeira.  

 Em relação aos dados colhidos nas redações, obtivemos 37 ocorrências, das quais 23 

com verbos intransitivos não existenciais e 14 com verbo cópula.  Buscou-se analisar, a partir 

das características listadas por Naro e Votre (1999), quanto às características dos itens sujeito e 

verbal da cláusula VS prototípica, como os alunos usuários de inglês como L2 manifestariam 

estes itens. 
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 Encontramos, assim, em relação aos itens sujeitos analisados, 91,3% de ocorrência de 

entidades novas no discurso, 74% de sujeitos que não apresentam traço de volição, 61% de 

sujeitos não individuados e 61% de itens considerados longos.  Assim, percebemos 

alinhamento entre estes achados e as tendências apontadas pelos autores quanto à 

caracterização destes itens no contexto aqui tratado.  O mesmo ocorreu com os dados referentes 

ao verbo cópula, visto que 71,4% dos sujeitos foram considerados novos no discurso, 100% 

considerados (-) volitivos e 64% sujeitos (-) individuados. 

 Sobre o uso do item verbal prototípico da ordem VS, mais uma vez apontamos para o 

alinhamento dos resultados com os achados dos autores, pois o item verbal também se 

manifestou no discurso em L2, conforme o uso em L1.  Verificou-se que apenas 13% dos 

verbos da amostra poderiam ser substituídos por outros itens verbais sem alteração de sentido, 

o que aponta para a tendência da característica difusa dessas cláusulas.  Ademais, verificou-se a 

não continuidade do aspecto verbal das cláusulas VS em relação as orações anteriores, o que é 

mais uma característica das cláusulas de fundo, conforme mostra Hopper (1979). 

 Desta forma, verificou-se também que as cláusulas VS manifestadas no discurso escrito 

em L2 apresentam grau de baixa transitividade, segundo a hipótese de Hopper e Thompson 

(1980), e manifestam os itens to happen e to appear, na tradição gramatical, já apontados como 

intransitivos, como os mais produtivos da amostra, representando, respectivamente, 39,2% e 

26,1% da totalidade da mesma. 

 Observou-se também, quanto à hipótese de Givón (1979) sobre o processo de 

sintaticização que supostamente sofre a gramática de uma L2, a tendência longitudinal de 

redução do uso de VS. Este dado mostra que, em diferentes estágios da gramática em L2, a 

necessidade de recorrer a estratégias comunicativas da L1 diminui, ou seja, sai do discurso do 

usuário.  Este dado, então, revela que a ordenação padrão, estrutural, própria da L2 é fixada na 

gramática da L2 do aprendiz de modo independente de motivações cognitivas oriundas da L1. 
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 Encontramos, todavia, nos dois corpora manipulados neste experimento, dados sobre o 

uso ou sobre a aceitabilidade da ordem VS no discurso de alunos de níveis avançados.  Estes 

dados comprovam a hipótese de Givón (1979) sobre a presença latente do modo pragmático, 

que, no processo de aquisição de L2, é ativado principalmente em estágios iniciais de 

aquisição, não deixando, no entanto, de exercer influência na construção do discurso desses 

usuários em situações comunicativas específicas. 

 Esta informação também converge para a hipótese de Slobin (1991) o qual postula que a 

gramática da L1 influencia a aquisição da gramática em L2 devido à dificuldade do aprendiz 

deixar de transferir determinadas estruturas lingüísticas que na L1 melhor traduzem a 

concepção do falante.  Nosso objeto de pesquisa - o uso da cláusula VS como cláusula de fundo 

das narrativas em inglês como L2 - reflete esta tendência já que o falante transfere esta 

estrutura em L2 exatamente segundo os princípios de seu uso em L1. 

 Diante desses resultados, podemos concluir que o fenômeno da transferência de 

aspectos específicos da L1 para a aquisição da L2 acontece em linhas gerais nos diferentes 

desdobramentos da competência lingüística.  Assim, além de tratar da transferência de questões 

fonético-articulatórias, estruturais e semânticas, ao pesquisar o processo de aquisição de uma 

língua estrangeira, é importante observar também o impacto para a aquisição de L2 de 

estratégias comunicativas, por vezes muito elaboradas, específicas da L1.   

 Se a organização discursiva reflete escolhas funcionais na busca por uma boa expressão 

de pensamentos, se faz necessário entender a atitude dos alunos de usarem, em discursos de L2, 

as estratégias que os tornam usuários competentes em sua língua materna, pois estaremos 

lidando com um saber que não deve ser ignorado, mas usado para o próprio amadurecimento 

lingüístico desses alunos em uma ou em outra língua. 

 Para professores de L1 e L2, este estudo talvez seja importante por permitir a tais 

profissionais um entendimento desprovido de preconceitos sobre o fenômeno lingüístico aqui 
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tratado e orientado por uma visão lingüística madura.  Em outras palavras, a cláusula VS é tão 

gramaticalizada para determinados fins que talvez não seja por acaso que o aprendiz de inglês 

como L2 a transfira para o contexto escrito desta língua. 
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RESUMO 

 
 

Nesta pesquisa de orientação funcional desenvolveu-se uma análise sobre a 
transferência de uma estratégia pragmático-discursiva proveniente do PB como L1 para a 
aquisição de inglês como L2 escrito, a saber, o uso da ordenação verbo-sujeito (VS).  

A base teórica adotada para seu desenvolvimento parte dos estudos funcionalistas de 
Naro e Votre (1989) e Pezatti (1994), segundo os quais, o uso de VS no discurso narrativo em 
PB é motivado a ser organizado no plano de fundo, por serem cláusulas de baixa transitividade 
que têm função de introduzir informação nova no discurso. 

Através de dados retirados de testes de julgamento de gramaticalidade (TJG) e redações 
aplicadas a 255 alunos distribuídos em três ciclos de aprendizagem – básico, intermediário e 
avançado – buscamos verificar se a natureza pragmático-discursiva de VS em PB influenciaria 
a aquisição de inglês como L2, língua cuja ordem canônica é a sujeito-verbo (SV).  Para tal, foi 
verificada a aceitabilidade da ordem em 8 cláusulas dos TJG e extraídas 37 ocorrências de uso 
de VS com verbos intransitivos não existenciais e verbos cópula das redações.  A partir da 
Hipótese de Transitividade de Hopper e Thompson (1980), percebemos que orações de 
transitividade mais altas eram mais rejeitadas nos testes de aceitabilidade e que as ocorrências 
reais de VS nas redações também representavam cláusulas de transitividade mais baixa que 
seguiam o Princípio da Tensão Baixa, favorecendo as hipóteses de Naro e Votre (1999) e 
Pezatti (1994) quanto ao uso prototípico de VS, além de favorecer a hipótese principal desta 
pesquisa sobre a transferência desta estratégia discursiva na aquisição da língua-alvo. 

Os resultados também convergiram para os estudos de Givón (1979) sobre a passagem 
do modo pragmático de comunicação para o sintático ao longo do processo de aquisição de L2, 
visto que alunos de níveis avançados apresentaram uso mais sistemático da ordem SV em 
contextos que figurariam possíveis usos de VS na língua materna. 
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ABSTRACT 
 

 In this functional-oriented research, it was developed an analyses on the transfer of a 
specific discourse-pragmatic strategy in Brazilian Portuguese (BP) to the acquisition process of 
L2 English: the use of the verb-subject (VS) word order. 
 The theoretical framework adopted for the development of the research relies on the 
functionalist studies of Naro & Votre (1989) and Pezatti (1994), according to which the use of 
VS in the narrative discourse in BP is motivated to be organized in the background, since these 
are low transitivity clauses that introduce new pieces of information in the discourse. 
 By means of data provided by Gramaticality Judgement Tasks (GJT) and compositions 
applied to 255 students distributed under 3 language-learning levels – basic, intermediate and 
advanced – we tried to verify if the discourse-pragmatic nature of VS in Portuguese would 
influence the acquisition of L2 English, a SV language. It was verified the acceptability of VS 
in 8 clauses from the GJT and 37 real occurrences of VS with both intransitive non-existential 
and copula verbs extracted from the compositions. 
 By using the Transitivity Hypothesis of Hopper & Thompson (1980), we realized that 
higher transitive clauses were more rejected in the acceptability tasks and that the real VS data 
in the compositions were also low transitive clauses, which favored the hypotheses in Naro & 
Votre (1999) and Pezatti (1994) about the prototypic use of VS, besides confirming the main 
hypothesis of our research about the transfer of this discourse strategy in the acquisition of the 
target language. 
 The results also converged to the studies of Givón (1979) about the passage of the 
pragmatic mode of communication to the syntactic one during the L2 acquisition process, since 
advanced students presented more systematic use of SV word order in contexts which would 
accept VS word order in the mother tongue.  
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          ANEXOS 
 

1. TESTES DE JULGAMENTO DE GRAMATICALIDADE 1 e 2 / TEMA DAS 
REDAÇÕES 

 
 
Diagnostic Test 
Name:__________________________________________ 
Level:  ( X ) Basic          ( X ) Intermediate          ( X ) Advanced 
 
I ) UNDERLINE the error in the following sentences and WRITE the correct form on the line 
provided: (Not all sentences contain incorrect forms) (TJG1) 
 
a) Please see me when I talk to you.     ________________ 
 
b) I will stay at home since half an hour, but don’t forget to come and pick me up. _______ 
 
c) Then appeared five boys at the door asking for money. __________________ 
 
d) Is that the Brows house on the other side of the street?  ___________________ 
 
e) I want to see the place where happened the accident with the Twin Towers. ______ 
 
f) That river is long.  ____________________ 
 
g) He play soccer every day.  ______________________ 
 
  h) The children was in the backyard.  _________________________ 
 
  i) We were friend at school.  _________________________ 
 
  j) She was waiting for the bus, but came a man to take her.  _____________________ 
 
 k) Yesterday, on my street, disappeared cars and radios.  ________________________ 
 
 l) Mary doesn’t like chocolates and I don’t like chocolates too.  _____________________ 
 
 m) My aunt came to my house and took a jar of water.  ____________________ 
 
           n) I was in the bank line when crashed two cars in front of the bank.  

______________ 
 
     o) The baby is one year old.  ______________________ 
 
     p) He is going to buy two bigs cars.  ________________________ 
 
     q) Rio de Janeiro and São Paulo is beautiful cities.  ______________________ 
 
     r) They have a lot of enemies.  _______________________ 
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     s) The bank is closed ?  ___________________ 
 
     t) Did you played soccer yesterday?  _____________________ 
 
     u) Mary said that happened a crime in the pool.  __________________________ 
 
 
II) CIRCLE the underlined part in the text which is incorrect and WRITE the correct form in 
the space provided: (Not all sentences contain incorrect forms) (TJG2) 
 

Late one afternoon, a man who looked as if he was going home from work knocked at the 
front door of a large house.   ________________ 

 
“Lady,” he said when she asked him what she want, “Your garden is on fire. My friend 

Steve saw it. He’s up there now, trying to put out the flames. Where do you keep your hose?”  
_______________________ 

 
The woman rushed through her house to the back and, yes, sure the flames was coming 

from the garden.  ___________________ 
 
Agitated, shouted the woman to the man: “The hose is in the garage and the keys are in 

the drawer of the hall table” _____________________ 
 
Ten minutes later returns the man from the garage with the hose and, as he did so, the 

woman heard the noise of a door closing and a car starting.  ________________ 
 
She got up and run to the front of the house. She was amazed to see her car disappearing 

through the gates with both men in it.  __________________ 
 
The woman started crying and called the police saying: “Quick! I’ve been robbed!”  

________________ 
 

 
 
III) WRITE a composition on a very surprising experience you had. Think of any sort of 
experience: either good, bad, happy or sad and narrate it in no more than 200 words: (TPR – 
INT / AVD) 
 
 
 
III) WRITE a composition on a very surprising experience you had. Think of any sort of 
experience: either good, bad, happy or sad and narrate it: (TPR – BAS) 
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2. TRADUÇÃO DAS CLÁUSULAS TESTADAS NOS TJG’S 

 
 

 
 
 

 Orações Tradução 
A Then appeared five boys at the door asking 

for money. 
Então apareceram cinco meninos na porta 
pedindo dinheiro 

B I want to see the place where happened the 
accident with the Twin Towers 

Eu quero ver o local onde aconteceu o 
acidente com as Torres Gêmeas 

C She was waiting for the bus, but came a man 
to take her. 

Ela estava aguardando pelo ônibus, mas veio 
um homem para buscá-la 

D Yesterday, on my street, disappeared cars 
and radios 

Ontem, na minha rua, desapareceram carros e 
rádios 

E I was in the bank line when crashed two cars 
in front of the bank 

Eu estava na fila do banco quando bateram 
dois carros na frente do banco 

F Mary said that happened a crime in the pool Mary disse que aconteceu um crime na piscina

G Agitated, shouted the woman to the man: 
“The hose is in the garage” 

Agitada, gritou a mulher para o homem: “A 
mangueira está na garagem” 

H Ten minutes later, returns the man from the 
garage with the hose 

Dez minutos depois, retorna o homem da 
garagem, com a mangueira 
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3. MOSTRA DE REDAÇÕES DOS ALUNOS (BAS/ INT / AVD) 

 
 
 
 

I was going for my travel vacation in Bahia the one year ago, went my father, my 

mother, my brother, my girlfriend, some friends and I, and there no have hotel, so, we sleep in 

the car when four man and two woman finish, and I think bad things, then I saw, was my aunt 

and my ancow with their child searching a hotel too, before when another day everybody 

search a hotel and was a vacation very, very nice.(BAS) 

 
 
......................................................................................................................................................... 
 
 

 When I was children, my mom gave me one surprise birthday.  I wentto my friend house 

with four girls to play with they.  We were playing, dancing, had a lot of fun. But one of the 

girls left to the house, then the other girls left too. I stayed alone until my mom call me to go for 

dinner.  When I went there and opened the door I saw all my friends that was playing with me, 

all my family, my friends at school.  For me it was a big surprise because I didn’t imagine that 

they did one party.  When I was talking to my friends on the street, passed a motorcycle and 

splilled water all over my body. That day I will never forget. (INT) 

 

......................................................................................................................................................... 
 

 
So, last weekend I went to Niteroi to look the apartment that my sister bought, during 3 

hours my sister started talking to me in order to convince me to buy another apartment near 

her apartment, so after that my father foned her and they starting complaning about that I’ve to 

buy one at that local. For some minutes I thought about their’s opinions, but sudanly appered a 

man to show me many aparts at that area, so I became almost convinced, but after the man told 

me about the price I became worried and I spoke with the man that the price were very high, 

after that I decided to look for other’s apartments to compare with those one. (AVD) 

 


