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RESUMO 

 

AQUISIÇÃO DE INTERROGATIVAS E CAUSATIVAS DO JAPONÊS POR 
FALANTES DO PORTUGUÊS BRASILEIRO. 

  

Priscilla Rodriguez Guidi Bittar 

  

Orientadora: Prof.ª Doutora Márcia Maria Damaso Vieira 

  

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

Lingüística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Lingüística. 

 

 Esta dissertação possui como objetivo investigar a aquisição de estruturas 

interrogativas e estruturas causativas em língua japonesa como L2, por parte de falantes 

nativos de português brasileiro, estudantes universitários da língua japonesa. 

 Para a análise dos dados tomamos por base os estudos de Cheng (1997), White 

(2004) para a análise das interrogativas. Para orientar a pesquisa, no que tange às 

causativas, adotamos os seguintes autores: Okamoto (2007), Cabrera e Zubizarreta (2002) 

e Fuji, Hashimoto e Murasugi (2008). 

 O corpus da pesquisa foi obtido através de testes de julgamento de gramaticalidade 

de orações em japonês e de testes de versão do português para o japonês, aplicados a três 

grupos de diferentes níveis de proficiência. 

 Os resultados desta pesquisa revelam que nas interrogativas há movimento de Qu 

nos estágios iniciais, mostrando a existência de transferência das propriedades dos núcleos 

funcionais da L1 para a L2. Já os resultados dos testes referentes à aquisição de causativas 

revelam a atuação da GU, uma vez que os aprendizes de japonês parecem percorrer os 

mesmos estágios que os aprendizes do japonês como L2. 

 
Palavras-chave: Aquisição; Interrogativa; Causativa. 
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ABSTRACT 

 

ACQUISITION OF INTERROGATIVES AND CAUSATIVES IN JAPANESE BY 

BRAZILIAN PORTUGUESE-SPEAKING. 

  

Priscilla Rodriguez Guidi Bittar 

  

Orientadora: Prof.ª Doutora Márcia Maria Damaso Vieira 

  

  

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

Lingüística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Lingüística.   

 

In this work we aim to invesgate the acquisition of interrogatives and caustives in 

japanese as L2, by native brazilian speakers of Portuguese. 

In order to analyze  the interrogative data, we adopted Cheng’s (1997) and White’s 

(2004) Works. The causative data is analyzed, in the light of the following proposals:  

Okamoto (2007), Montrul (1999) and Fuji, Hashimoto e Murasugi (2008). 

     The data to be discussed here were obtained through two types of tests: 

grammaticality judgement and production. Thses tests were applied among different 

profficiency groups. 

  The results from these tests revealed that as far as the acquisition of interrogatives 

are concerned, there is transference from L1  the functional  heads properties to L2. The 

results concerning the acquisition of causatives showed that there can also be Access to 

GU during the process of L2 acquisition.  

 

Key-words: Acquisition, Interrogative; Causative. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este estudo tem como objetivo principal verificar os papéis da Gramática Universal 

(GU) e da L1 no processo de aquisição de uma L2. A língua-alvo escolhida é o japonês, 

sendo adquirido por falantes nativos do Português Brasileiro (PB) adultos com diferentes 

graus de proficiência. Esta pesquisa será guiada pelos pressupostos dos princípios da 

Gramática Gerativa. Tomamos por base, os trabalhos de Cheng (1997) e Okamoto(2007) 

dentre outros. 

 Serão testados dois aspectos gramaticais que apresentam diferenças entre a L1 e a 

L2: (i) a aquisição de causativas. Em japonês o leque de causativas lexicais é muito mais 

amplo do que em português. Todos os tipos de verbos (inacusativos, alguns inergativos e 

transitivos) podem ser causativizados lexicalmente. Já em PB, somente uma classe restrita 

de verbos inacusativos, expressando mudança de estado, pode ser causativizada. O nosso 

objetivo é então, averiguar se há transferência ou não da estrutura argumental da L1 para a 

L2; e (ii) aquisição de interrogativas. Em japonês, língua com partícula interrogativa só há 

Qu in situ. O português não possui partícula, mas permite tanto movimento de palavra Qu 

quanto Qu in situ. A nossa questão é saber se há ou não transferência do traço forte de C no 

PB para o japonês como L2 e se a aquisição da partícula interrogativa interfere de alguma 

maneira no processo. 

 No primeiro capítulo, apresentaremos um resumo sobre os tipos de verbos e sobre 

as estruturas causativas em português e em japonês. O capítulo 2 constitui um resumo dos 

tipos de interrogativas verificadas nas duas línguas estudadas. O capítulo 3 versa sobre as 

hipóteses de aquisição de L1 e L2 em português e japonês. O capítulo 4 descreve a 

metodologia empregada, os experimentos e os seus resultados, bem como a discussão dos 

resultados.  
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CAPÍTULO 1 

 

AS CONSTRUÇÕES CAUSATIVAS 

 

 Antes de descrever as construções causativas, é preciso discutir a questão das 

classes verbais intransitivas. Somente certos tipos de verbos intransitivos, os chamados 

inacusativos, podem participar da alternância causativa em línguas como o português 

brasileiro (PB), por exemplo. Dessa maneira, iniciamos este capítulo com uma introdução 

sobre os tipos de verbos intransitivos existentes  nas línguas naturais. 

1.1. Os tipos de verbos 

De acordo com Lyons (1968), a classificação verbal acontece em função do número 

de expressões nominais às quais os verbos se ligam. Pode-se dizer que “chegar” é um 

verbo que se associa a uma única expressão nominal que denominamos sujeito. O verbo 

“comer” estabelece uma relação com duas expressões nominais - o sujeito e o objeto 

direto. Já o verbo “explicar” se liga a três expressões: o sujeito, o objeto direto e o objeto 

indireto. Os exemplos abaixo ilustram a seleção desses verbos: 

1.  a) Mariana chegou.     

b) Mariana comeu o bolo. 

c) Mariana explicou a matéria aos colegas. 

 Essa capacidade dos verbos se ligarem a expressões nominais é o critério utilizado 

pela gramática tradicional para classificar os verbos em intransitivo, transitivo ou 

bitransitivo. A diferenciação entre verbos não cabe ao sujeito, pois todos os tipos de verbos 

se ligam a ele. O que diferencia os verbos é a presença ou não de objetos. O verbo é 

considerado transitivo quando seleciona um objeto (direto ou indireto), bitransitivo quando 
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seleciona dois objetos e intransitivo quando não seleciona nenhum objeto. 

Segundo Eliseu Godinho (1984), a classificação da gramática tradicional é 

insuficiente, pois existe uma classe verbal intransitiva que não possui um objeto sintático, 

mas que, diferentemente dos intransitivos propriamente ditos que conferem uma relação 

temática de agente aos seus sujeitos, atribuem uma interpretação de tema aos seus sujeitos. 

Esse tipo de verbo intransitivo com sujeito não-agentivo recebe, na literatura, o nome de 

ergativo1 ou inacusativo. No exemplo (2) abaixo, pode-se perceber que “xícara” possui o 

mesmo papel temático de tema tanto em função de objeto, (2a), quanto em função de 

sujeito, (2b). Postula-se, então, que “quebrar”, em seu uso intransitivo é um verbo ergativo 

/ inacusativo. 

 2.  a) João quebrou a xícara.  

 b) A xícara quebrou.  

 Na seção abaixo apresentamos mais detalhadamente a diferença entre os dois tipos 

de verbos intransitivos. 

 

1.1.1 Os dois tipos de verbos intransitivos: 

 Como foi dito anteriormente, existem dois tipos de verbos intransitivos: os que têm 

sujeito agentivo, denominados inergativos2 e os que possuem sujeito com interpretação de 

tema, denominados inacusativos.3 Dentre os verbos do primeiro grupo, podemos citar: 

                                                

1 O termo ergativo é utilizado por Burzio (1981) e baseia-se no conceito de ergatividade: um sistema que 

equaciona o sujeito intransitivo com o objeto direto. 

2 O termo inergativo foi sugerido por Geoff Pullum (trabalho não publicado) (cf. Trask, 1996) 

3  Adotamos neste trabalho o termo inacusativo ao invés de ergativo, por ser mais empregado atualmente na 

literatura. 
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“correr, nadar, trabalhar e pular”. Aos do segundo grupo pertencem: “abrir, morrer, fechar 

e queimar”. 

Segundo Alexiadou et alii (2004), a hipótese inacusativa4 foi primeiramente postulada 

por Perlmutter (1978) e depois foi reforçada por Burzio (1986). É uma hipótese sintática 

que diz que existem duas classes de verbos intransitivos: uma denominada inacusativa e 

outra inergativa, cada qual associada a uma configuração sintática. De acordo com a Teoria 

da Regência e da Ligação, (Chomsky, 1981) adotada por Burzio (1986), na Estrutura 

Profunda, um verbo inergativo tem como único argumento um sujeito e não um objeto. Já 

um verbo inacusativo tem como único argumento um objeto, conforme indicam as 

representações dos exemplos extraídos de Alexiadou: 

3. a) NP[ VP V] Inergativo - João telefonou.  

 b) [VP V NP] Inacusativo - João nasceu. 

Nos quadros abaixo, podemos observar as representações sintáticas desses verbos 

na Estrutura Profunda: 

 

4.a) Inergativo 

  

 

 

                                                

4  A hipótese inacusativa foi aventada por Perlmutter (1978) para dar conta da existência de mais um tipo de 

verbo intransitivo. Para Perlmutter, os verbos intransitivos inacusativos possuem um objeto subjacente, 

mas não um sujeito subjacente. 

     VP 

   NP                    V’                             

                             V                 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 16

 

4.b) Inacusativo 

        

 

 

 

 

 

 

Para Burzio, a posição estrutural de sujeito dos verbos inacusativos na Estrutura 

Superficial é derivada da Estrutura Profunda, através do movimento deste da sua posição 

de complemento, como mostram as representações abaixo: 

5.a) Estrutura Profunda – verbo inacusativo 

 

 

 

 

  

 

5.b) Estrutura Superficial – verbo inacusativo 

   

 

 

 

 

 

 

Alexiadou et alii versam, em seu trabalho, sobre os diferentes tipos de verbos 

intransitivos que têm sido analisados como inacusativos ou como inacusativos alternantes. 

                VP 

      V’ 

  V                          NP 

                  

                   VP 

                    V 

  V                            NP 

                                   ti 

                        

                   VP 

  

                    V’ 

 

  V                            NP 
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Seguindo Burzio (1986) e Rosen (1984), os verbos reflexivos no italiano são considerados 

inacusativos: 

6.a) Giovanni si vergonara.  

      Giovanni se envergonhou. 

   b) Gianni se è fotografato. 

        Gianni se fotografou. 

 Muitos verbos transitivos permitem uma variante intransitiva em que o sujeito 

corresponde ao objeto direto. Esses verbos que atuam no par transitivo/ intransitivo são 

classificados como inacusativos e estão exemplificados nos dados abaixo, provenientes do 

francês e do alemão: 

 

7. a) Jean brisera le verre.  

        “Jean quebrará o vidro” 

      b) Le verre se brisera. 

     “O vidro quebrou” 

8. a) Hij verspreidde het gerucht.  

       “Ele espalhou o rumor” 

    b) Het gerucht verspreidde zich.  

      “O rumor espalhou-se” 

 Na literatura, vários autores, tais como Burzio e Alexiadou, buscam selecionar 

alguns diagnósticos para evidenciar a distinção entre verbos inergativos e inacusativos. 

Veremos duas destas evidências a seguir: 

 (i) A escolha do verbo auxiliar, por exemplo, é um teste usado na maioria das 
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línguas germânicas, com exceção do inglês, e nas línguas românicas, com a exceção do 

espanhol e português. Verbos inacusativos selecionam o auxiliar ser, enquanto inergativos 

selecionam estar/haver. Os exemplos abaixo ilustram o caso do francês: 

 

9. Marie est arriveé en retard.  

            Maria chegou tarde. 

10. Marie a telefoné. 

             Maria telefonou. 

  (ii) Outro teste que detecta a distinção entre inacusativos e inergativos é a 

cliticização do ne no italiano. Segundo Burzio e Alexiadou et alii, dentre outros, o objeto 

pode ser cliticizado por meio da partícula ne, conforme indica5 o exemplo abaixo: 

11. Giovanni ne há insultati due  

      John of them has insulted two 

     “John has insulted two of them” 

 Dentre os verbos intransitivos, os inacusativos também permitem a cliticização do 

seu argumento através de ne, da mesma forma que os transitivos diretos do italiano. 

Porém, os verbos inergativos não permitem tal fenômeno: 

12. Ne arrivano molti 

              of them arrive many 

    “There arrived many of there” 

                                                

5 De acordo Alexiadou, testes similares foram propostos em outras línguas, tais como a extração do en em 

francês (Legendre, 1989 (cf. Alexiadou, 2004)) e o split wat- voor / was-für em alemão(den Besten, 1982 

(cf. Alexiadou, 2004)). 
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13. * ne telefonato molti  

 of them telephone many 

    “ *There telephoned many of them” 

 Cada língua apresenta as suas próprias evidências para a existência das duas classes 

verbais intransitivas. Passamos agora para a descrição dos verbos intransitivos do 

português. 

1.1.2 Os verbos intransitivos no português. 

 Eliseu Godinho (1984) fornece evidências para a existência de verbos inacusativos 

em português, através dos seguintes testes: (i) a possibilidade de ocorrência na forma de 

particípio absoluto; (ii) verbos na forma de particípio passado em função predicativa ou 

atributiva; (iii) a não participação em passivas; (iv) a impossibilidade de formação de 

adjetivos terminados em -vel que só é possível com verbos transitivos e; (v) a 

impossibilidade de nominalizações utilizando o sufixo agentivo -dor. 

(i) A ocorrência na forma de particípio absoluto. 

  Segundo Godinho, apenas verbos que subcategorizam6 um sintagma nominal 

podem ocorrer no particípio absoluto. Portanto, a formação do particípio absoluto a partir 

das construções transitivas é possível. Somente os inacusativos que também 

subcategorizam um sintagma nominal podem ocorrer na forma de particípio absoluto. Os 

verbos inergativos não são admitidos nessas estruturas, conforme indicam os exemplos 

agramaticais em (16): 

Inacusativos 

14.a) Crescidas as crianças, os pais foram para o interior.  
                                                

6 O termo subcategorização era usado por seguidores do Modelo de Regência e Vinculação. Esse termo se 

refere sempre aos complementos selecionados pelo verbo.  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 20

b) Falida a fábrica, os funcionários ficaram desempregados. 

c) Germinada a semente, trocaram-na de vaso.  

Transitivos 

15.a) Encontrada a solução, tudo foi resolvido.  

b) Reparado o automóvel, seguimos o caminho. 

c) Detido o bandido, foi para cadeia.  

Inergativos 

16.a) *Corridos os atletas, o governador entregou as medalhas.  

b) *Soluçado Mateus, telefonaram para o médico. 

c) *Ladrado o cão, todos acordaram sobressaltados.  

(ii) Verbos inacusativos e transitivos na forma de particípio passado podem ocorrer em 

função predicativa ou atributiva, mas não os verbos inergativos: 

Inacusativos 

17. a) A criança está crescida.   

             b) A fábrica está falida. 

      c) A semente está germinada. 

18. a) As crianças crescidas não choram. 

                  b) O número de fábricas falidas aumentou drasticamente. 

       c) As sementes germinadas devem ser separadas das outras. 

Transitivos 

19.a) A solução está encontrada.     

     b) O automóvel ficou reparado ontem à tarde.   
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     c) O bandido ficou detido.  

20.a) As soluções encontradas são boas.  

     b) Os automóveis estão reparados no interior da oficina. 

     c) As sementes germinadas devem ser separadas das outras 

Inergativos 

21.a) * Os atletas estão corridos.   

    b) * O Mateus está soluçado.    

    c) * O cão está ladrado.     

22.a) *Os atletas corridos foram homenageados pelo governo.  

    b) * As pessoas soluçadas vão para o hospital. 

     c) * O cão ladrado perseguiu os gatos. 

Os exemplos até aqui explicitados nos mostram que os verbos inacusativos 

compartilham determinadas propriedades com os verbos transitivos porque ambos 

selecionam um complemento. Porém, os verbos inacusativos também dividem algumas 

propriedades com os verbos inergativos que não são compartilhadas com os verbos 

transitivos, já que possuem um único argumento. São elas: 

(iii)  As construções com verbos inacusativos e inergativos não admitem a passiva. Para 

haver passiva, se faz necessário a presença de dois argumentos. Portanto, essa construção 

só pode ocorrer com verbos transitivos: 

Inacusativos 

23.a) * A criança foi crescida.  

b) * A fábrica foi falida. 

c) * A semente é germinada. 
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Transitivos 

24.a) A solução foi encontrada.  

b) O carro foi reparado ontem. 

c) O bandido foi detido (pela polícia). 

Inergativos 

25.a) * Os atletas foram corridos.  

b) * Mateus foi soluçado. 

c) * O cão foi ladrado. 

(iv) A formação de adjetivos terminados em -vel é possível somente com verbos 

transitivos. Esse sufixo pede um verbo com dois argumentos, sendo um interno e outro 

externo: 

Inacusativos 

26.a) *crescível  

     b) *falível 

     c) *germinável 

Transitivos 

27.a) reparável  

    b) resolúvel 

    c) legível 

Inergativos 

28.a) *corrível  

    b) *soluçável 
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    c) *ladrável 

(v) As nominalizações utilizando o sufixo agentivo –(d)or não ocorrem com verbos 

inacusativos porque exigem a presença de um argumento externo. Assim, só são admitidas 

com verbos transitivos e inergativos: 

Inacusativos 

29.a) *caídor  

b) *crescedor 

Transitivos 

30.a) agressor 

    b) emissor 

Inergativos 

31.a) corredor  

    b) trabalhador 

 Assim como o Português, o japonês também possui os seus próprios critérios que 

diferenciam os verbos inacusativos dos inergativos. Passamos, então, para a descrição dos 

verbos intransitivos no Japonês. 

 

1.1.3. Os verbos intransitivos em Japonês 

 Em Japonês, assim como em outras línguas, os verbos intransitivos não possuem 

um comportamento homogêneo. Eles também se dividem em duas classes distintas, 

conforme vimos para as outras línguas. 

 Segundo Sorace e Shomura (2001), um grande número de estudos pesquisam a  

respeito da divisão dos verbos intransitivos na língua japonesa. Esses estudos, por vezes, 
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possuem um enfoque puramente sintático, como é o caso de Miyagawa (1989) e Takezawa 

(1991); puramente semântico, como Kishimoto (1996); ou ainda uma abordagem sintático-

semântica como é o caso de Tsujimura (1996) e Kageyama (1993).  

Como descreve Tsujimura (1996)7, verbos inacusativos são aqueles em que o 

sujeito é gerado como objeto na Estrutura Profunda que é movido para a posição de sujeito 

na Estrutura Superficial. O sujeito dos verbos inergativos, por outro lado, ocupa a posição 

de sujeito tanto na Estrutura Profunda quanto na Estrutura Superficial, sem envolver 

nenhum tipo de movimento. Em (32) e (33), tem-se exemplos com verbos inacusativo e 

inergativo respectivamente8: 

Inacusativo 

32. Gakusei-ga Tokyo-ni tsui-ta. 

Aluno-nom Tóquio chegar-pass 

“O aluno chegou em Tóquio” 

 Inergativo 

  33. Gakusei-ga wara-tta. 

Aluno-nom rir- pass 

“O aluno riu” 

 Todos esses estudos mostram que o split intransitivo, quando manifestado em um 

determinado fenômeno, pode distinguir os verbos inacusativos dos verbos inergativos. São 

seis os principais diagnósticos encontrados na literatura: movimento do quantificador 

                                                

7 Tsujimura toma por base para suas pesquisas as primeiras formulações da Teoria da Regência e Ligação- 

“Government and Binding Theory” Na representação arbórea de Tsujimura, o sujeito externo não é 

gerado como especificador de VP.  

8  Acus = acusativo; caus = causativo; dat= dativo; int= interrogativo; nom= nominativo; pass= passado 
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numeral e Case Drop (apagamento do marcador de caso). Estes ocorrem com verbos 

inacusativos, mas não com inergativos; a forma -takusan pode acontecer com os dois tipos 

de verbos, mas possuindo interpretações distintas; as construções resultativas e a 

alternância transitiva só podem ocorrer com verbos inacusativos; e finalmente, a 

construção -teiru apresenta leituras diferentes, de acordo com a classe verbal envolvida dos 

intransitivos. 

 Nesta seção, nos deteremos em cinco testes que são mais freqüentemente usados na 

literatura: a construção com takusan, a construção com -teiru, o  movimento de 

quantificador numeral, as construções resultativas e a alternância transitiva. 

(i) A construção com takusan 

 Segundo Fukuda (1993) (cf. Hirakawa (2001)), um teste utilizado por Kageyama 

(1993) para a distinção entre verbos inergativos e inacusativos envolve o modificador 

takusan. Do mesmo modo que Fukuda, Hirakawa (2001) assume que o advérbio takusan 

pode modificar qualquer NP, independente de ele ser [+ animado], [-animado], [+contável] 

ou [-contável]. Kageyama, contudo, observou que takusan modifica apenas os argumentos 

verbais internos.  

Considere a sentença abaixo composta pelo advérbio e um verbo transitivo. Em 

Japonês é possível que o sujeito e o objeto estejam apagados na sentença, portanto não se 

saberia se o advérbio estaria modificando o sujeito ou o objeto. Porém, neste caso, 

podemos afirmar que modifica o objeto. “Alguém escreveu muitas coisas” e “não muitas 

pessoas escreveram algo”. 

   34. Takusan kai-ta.  

Muito escrever -pass 

“Escreveu muitas (coisas)” 
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 Considere os dois tipos de sentenças intransitivas abaixo, retiradas de Hirakawa. O 

advérbio takusan no exemplo (35) é utilizado com um verbo inacusativo e tem escopo 

sobre o sujeito, significando na sentença que “muitas pessoas chegaram”. O advérbio 

modifica, neste caso, o que aparece na posição de sujeito. Já no exemplo (36), o verbo é 

inergativo e o advérbio modifica o verbo - “alguém brincou muito” e não “muitas pessoas 

brincaram”. 

35. Takusan tsui-ta.   

Muito chegar -pass 

“Muitas pessoas chegaram” 

36. Takusan ason-da.  

Muito brincar -pass 

“Alguém brincou muito” 

 O escopo do advérbio takusan indica que o sujeito do verbo inacusativo e o sujeito 

do verbo inergativo são gerados em diferentes posições estruturais. O primeiro é um 

argumento interno, ao passo que o segundo é um argumento externo. Sendo assim, takusan 

só pode ter escopo sobre o sujeito do verbo inacusativo que nasce como argumento interno. 

 Em resumo, a construção com takusan mostra que sujeitos de verbos inacusativos e 

objetos de verbos transitivos se comportam de modo semelhante, considerando que ambos 

são gerados na base, na posição de complemento verbal.  

(ii) A construção com -teiru 

Segundo Hirakawa, -teiru pode se referir a uma ação em progresso, assim como a 

um estado resultante desta ação. Considere as orações (37) e (38). Em (37) -teiru é ligado 

ao verbo inergativo. Neste caso, podemos observar uma leitura de ação progressiva. Em 

(38), com um verbo inacusativo, -teiru confere uma leitura resultativa: 
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37. a) Kodomo ga wara-te-iru  

       criança nom rir- te- pres 

        “A criança está rindo” 

     b) Gakusei ga hashi-te-iru 

criança nom correr-te- pres 

“A criança está correndo” 

38. a) Happa ga jimen ni ochi-te-iru  

folhas nom chão em cair- te- pres 

“As folhas caíram (e permanecem caídas) no chão” 

  b) Hikoki ga kuko ni tsui-te-iru. 

  avião nom aeroporto em chegar - te- pres 

  “O avião chegou (e está) no aeroporto” 

 Para Hirakawa, verbos inergativos não denotam mudança de estado, portanto, são 

verbos que somente permitem uma leitura progressiva. Verbos inacusativos, por outro 

lado, envolvem, em sua maioria, mudança de estado, e conseqüentemente a interpretação 

resultativa é permitida com eles. 

(iii) O quantificador numeral  

 Um outro teste freqüentemente encontrado na literatura é o do quantificador 

numeral, que se baseia na relação de c-comando mútuo9 existente entre o quantificador 

numeral (NQ) e o NP que ele modifica. Quando essa condição é satisfeita, a sentença é 

                                                

9 Haegeman (1994) define de c-comando como: (i) A c-comanda B se e somente se A não domina B nem B 

domina A; (ii) cada nódulo ramificante X que domina A também domina B. 
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gramatical. Quando é violada, a sentença se torna agramatical. Observe os exemplos 

abaixo retirados de Tsujimura: 

39.a) Gakusei ga sannin [VP sake o nonde-iru]  

         Aluno nom três saque acus bebendo 

        “Três alunos estão bebendo saque”. 

b) Taroo ga [VP sake o sanbon motte-ki-tta] 

         Taroo nom saque acus três comprar- pass 

         “Taroo comprou três garrafas de saque” 

40. a) *Gakusei ga [VP sake o sannin nonde-iru]  

              aluno nom saque acus três bebendo 

              “ Três alunos estão bebendo saque” 

      b) *Gakusei ga [VP hon o sannin ka-tta] 

             aluno nom  livro acus três comprar 

              “Três alunos compraram livros” 

 Em (40), o quantificador e o NP não estão em uma relação de c-comando mútuo. 

Nos exemplos abaixo, envolvendo verbos inacusativos, a relação de c-comando mútuo 

entre o NQ e o NP é satisfeita na Estrutura Profunda: 

41.a) Doa ga [ VP kono kagi de futatsu aita]  

   Porta nom esta chave com dois abrir pass 

b) Doa i ga [VP kono kagi de ti futatsu aita] 

    “Duas portas abriram com esta chave” 
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42. a) Kyaku ga [VP ryokan ni sannin tsui-ta] 

   Hóspede nom   hospedaria   em  três chegar pass 

    Kyaku i ga [VP ryokan ni ti sannin tsui-ta] 

   “Três hóspedes chegaram na hospedaria” 

 O teste revela, então, que os sujeitos dessas sentenças são originados na posição de 

complemento na Estrutura Profunda e são movidos para a posição de sujeito (Spec, IP) na 

Estrutura Superficial. 

(iv) As construções resultativas 

 Tsujimura postula que construções resultativas descrevem um estado como 

resultado de um processo denotado pelo verbo, como ilustram os exemplos abaixo: 

43. Taroo-ga to o akaku nu-tta.  

Taroo nom porta vermelho pintar-pass 

“Taroo pintou a porta de vermelho” 

44. Hanako ga kami o mijikaku ki-tta.  

Hanako nom cabelo curto cortar-pass 

“Hanako cortou o cabelo curto” 

45. Ziroo ga kuruma o kirei ni ara-tta  

Ziroo nom carro acus limpo com lavar-pass 

“Ziroo lavou seu carro (e deixou) limpo." 

 Os sintagmas resultativos, como akaku, mijikaku, kirei-ni descrevem o estado de 

uma ação sobre o objeto. Por exemplo, em (43), “Taroo pintou a porta” e o resultado da 

ação foi “a porta tornar-se vermelha”. Do mesmo modo em (44), “Hanako cortou o cabelo”  

como resultado “o cabelo ficou curto”. Esse fenômeno é chamado por Tsujimura de 
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“condição de objeto direto”. Essa condição diz que se o verbo não subcategoriza um 

objeto, o sintagma resultativo não é compatível, conforme mostra (46). 

46. *Taroo ga kutaku-ta ni hashi-tta/ arui-ta/ odo-tta.  

Taroo nom cançado correu/ andou/ dançou 

“Taroo correu/ andou/ dançou cansado” 

O verbo, no exemplo acima, é inergativo logo, não subcategoriza um objeto direto. 

Sendo assim, não pode ocorrer em construções resultativas. Assumindo a condição de 

objeto direto, observe as sentenças abaixo: 

47. Fune ga suichyuu fukaku shizun-da  

Navio nom em água profunda afundar-pass 

“O navio afundou em águas profundas” 

48. Fuusen ga sora takaku aga-tta  

Balão nom céu alto subir -pass 

“O balão subiu alto no céu” 

 Os sintagmas resultativos acima descrevem o estado dos sujeitos fune e fuusen 

como resultado dos  processos de “afundar” e “subir”, respectivamente. Pela condição de 

objeto direto, estas sentenças aparentemente a violariam por não possuírem um objeto 

direto. Tsujimura mostra, porém que, como os verbos dessas sentenças são inacusativos, o 

NP de sujeito é gerado na posição de objeto, satisfazendo, assim, a condição de objeto 

direto necessária para a estrutura resultativa. Essa análise é descrita pela Estrutura 

Superficial representada abaixo: 

 49. Fune ga i [VP ti suichyuu fukaku shizunda] 

50. Fuusen ga i [VP ti sora takaku agatta] 
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(v) Alternância transitiva 

 Como antes mencionado, verbos inacusativos são similares aos verbos inergativos 

porque selecionam somente um argumento. Por outro lado, os verbos inacusativos se 

assemelham aos verbos transitivos, pois os dois subcategorizam um objeto direto. Outro 

fato que aproxima os verbos transitivos dos verbos inacusativos é que eles se parecem 

morfologicamente em japonês. Considere os pares transitivos/ inacusativos de Jacobsen 

(1992) e de Shibatani (1990) (cf. Tsujimura) 

       51.a) Taroo ga mado o shime-ta 

 Taroo nom janela acus fechar-pass 

   “Taroo fechou a janela”. 

 b) Mado ga shima-tta 

     Janela nom fechar-pass 

    “A janela fechou” 

  52. a) Hanako ga doa o ake-ta 

   Hanako nom porta acus abrir-pass 

  “Hanako abriu a porta” 

b) Doa ga ai-ta. 

   Porta nom abrir-pass 

   “A porta abriu ” 

  53. a) Jiroo ga kabin o kowashi-ta 

   Jiroo nom vaso acus quebrar-pass 

   “Jiroo quebrou o vaso” 
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b) Kabin ga koware-ta 

              vaso nom quebrar-pass 

            “O vaso quebrou” 

 Nas sentenças acima, (a) apresenta a forma transitiva e (b) a contraparte 

inacusativa. Note a semelhança morfológica entre os verbos e o fato de  que o objeto da 

transitiva em (a) é o sujeito do verbo inacusativo em (b). Isto nos mostra que, em Japonês, 

os verbos inacusativos possuem, em sua maioria, uma contraparte transitiva 

morfologicamente relacionada a ele. 

 Nesta seção, pudemos observar o comportamento dos verbos transitivos, 

inacusativos e inergativos nas línguas portuguesa e japonesa. Percebemos que, assim como 

o português, o japonês possui dois tipos de verbos intransitivos. Verificamos ainda que em 

japonês existe uma alternância morfológica que diferencia os verbos intransitivos dos 

verbos transitivos, diferentemente do português que possui a mesma forma para as duas 

alternantes. Na próxima seção, apresentamos a questão da causatividade. 

1.2. As construções causativas. 

De acordo com Keenan (1976), a idéia de causatividade se concretizaria 

universalmente nas línguas, por intermédio da semântica e da sintaxe, da seguinte maneira: 

(i) no âmbito semântico, a idéia de causatividade evidenciaria a necessidade de um agente 

causador; e (ii) no âmbito sintático, a idéia de causatividade se revelaria pela necessidade 

deste agente causador se encontrar na posição de sujeito de uma oração principal. Desta 

forma, torna-se evidente a importância da relação entre o componente semântico e o 

componente sintático.  

Segundo Tallermann (1998), as construções causativas são caracterizadas pela 

mudança das relações gramaticais, através da introdução de um argumento novo, o agente 

causativo. Existem três tipos de estruturas causativas: a causativa lexical, a causativa 
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analítica ou sintática e a causativa morfológica. 

A causativa lexical é expressa com a mesma forma do verbo em línguas como o 

português, o inglês e o francês. São justamente os verbos inacusativos do português que 

participam da alternância causativa, como indicam os exemplos abaixo: 

 

 54.a) O barco afundou. 

b) O índio afundou o barco.  

 55.a) O vaso quebrou. 

b) Maria quebrou o vaso. 

 

 Note-se que, semanticamente, este tipo de causativa expressa causação direta. Isto 

é, o agente atua diretamente sobre o tema, provocando mudança de estado. 

 A causativa analítica ou sintática é construída em português brasileiro com o 

auxilio de verbos causativos, como “fazer” e “mandar”. Semanticamente expressa causa 

indireta. O agente causador atua indiretamente no evento causado: 

 

  56.a) Eu fiz o barco afundar. 

 b)Eu fiz o índio afundar o barco. 

  57.a) Eu fiz o vaso quebrar. 

 b) Eu fiz Maria quebrar o vaso.  

 

 A causativa morfológica envolve um morfema causativo que se agrega ao verbo. 

Ela pode ser do tipo lexical, envolvendo um só evento e expressando causa direta ou pode 

ser do tipo sintático, manifestando dois eventos e causa indireta. O japonês é uma língua 

que possui causativa morfológica. O sufixo –sase pode ser usado na causativa lexical ou 

sintática. Note-se que o exemplo (58) é ambíguo entre as duas possibilidades: 
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  58.Taroo ga Hanako ni miruku o nom -(s)ase -ta. 

       Taroo nom Hanako dat leite acus  beber  caus pass 

a) Taroo fez Hanako beber leite. (sintática) 

b) Taroo alimentou Hanako com leite. (lexical) 

  

Em (a) Hanako, o causee, é interpretado como agente de “beber”. Em (b), Hanako 

tem papel temático de alvo. 

 Vejamos agora como se manifestam as causativas em português e japonês.  

 

1.2.1. As causativas em Português 

 Como vimos, em português, a causativa lexical se utiliza da mesma forma verbal 

que a sua contraparte intransitiva. As causativas lexicais ocorrem com verbos 

inacusativos que exprimem mudança de estado. Porém, é válido afirmar que nem todos 

os verbos inacusativos de mudança de estado podem ser causativizados. De acordo com 

Cabrera e Zubizarreta (2002), essa restrição não é de origem gramatical. Trata-se de 

uma idiossincrasia lexical. Assim, verbos como “cair” e “morrer” não fazem parte da 

alternância em português, conforme indica a agramaticalidade de (59 b). 

59. a) O peixe morreu. 

b) *O índio morreu o peixe. 

 

 Segundo as autoras, apenas verbos com argumentos internos, como os inacusativos, 

podem ser causativizados lexicalmente porque, neste caso, há um argumento que pode ser 

realizado como objeto da construção. Sendo assim, os verbos inergativos, por não 

possuírem um argumento interno, não podem ser causativizados lexicalmente:  

  60. a) A criança ri. 

b) *O palhaço riu a criança.  
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Como já mencionado, os verbos inacusativos que não alternam são marcados no 

léxico. Eles poderiam causativizar sem violar nenhum princípio da gramática. Existem 

línguas, como o japonês e o karajá10, por exemplo, que também fazem uso da causativa 

morfológica. Nelas, o morfema causativo pode ser acrescentado a qualquer tipo de verbo. 

Um grupo de verbos inergativos, por exemplo, pode ser causativizado sintaticamente ou 

lexicalmente: 

  61. John ga kodomo o nakashita. 

  John nom criança acus chorar caus pass 

  “John fez a criança chorar” (lit. John colocou a criança para chorar) 

As línguas diferem entre si em relação aos verbos que podem ser causativizados. 

(lexicalmente). No português, inglês11 e francês, somente os verbos inacusativos, que 

expressam mudança de estado, podem ser causativizados. Em japonês, não só os verbos 

inacusativos que expressam mudança de estado ou de local, mas também alguns verbos 

inergativos e transitivos podem ser causativizados.  

 Tais constatações nos mostram que existe, então, uma variação interlingüística em 

relação às estruturas causativas do tipo lexical. Na próxima seção, descrevemos as 

construções causativas do japonês que são bem mais abrangentes do que as do português. 

 

 

 

1.2.2 As construções causativas no japonês: 

                                                

10 Língua indígena brasileira do Tronco Macro-Gê, pesquisada pelo Prof. Marcus Maia. 

11 Segundo Cabrera e Zubizarreta (2002) em inglês, verbos de mudança de local também podem ser 

causativizados quando acompanhados por um PP: (i) The general marched the soldiers to the camp.  
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 Tsujimura (1996) afirma que em japonês as causativas lexicais envolvem verbos 

transitivos que contrastam morfologicamente com sua contraparte intransitiva. As 

causativas lexicais não são tão produtivas quanto às causativas sintáticas, derivadas com  a 

adição do sufixo -sase. No quadro abaixo, pode-se observar a alternância causativa: 

 

  62. Alternância causativa em japonês  

(Causativa) Transitiva Intransitiva 

Tome-ru Parar Tomar-u Parar 

Age-ru Aumentar Agar-u Levantar 

     Oko-su Acordar Oki-ru Acordar 

Neka-su Colocar para dormir Ne-ru Dormir 

 

 O paradigma acima mostra a relação morfológica entre as formas transitiva e 

intransitiva. Deve-se notar que os verbos intransitivos em (62) possuem tanto a contraparte 

da causativa lexical, assim como a causativa sintática com –sase: 

 

63.a )  Hanako-ga tome-ta. 

Hanako nom parar-pass 

“Hanako parou.” 

b) Taroo ga Hanako o tome-ta ( causativa lexical) 

     Taro nom Hanako acus parar-pass 

“ Taro parou Hanako” 
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c) Taroo-ga Hanako-o tamar-ase-ta.  (causativa sintática) 

 Taroo nom Hanako acus parar-caus-pass 

“Taroo fez Hanako parar.” 

64.a) Kodomo-ga nemashi-ta.   

Criança nom dormir-pass 

“A criança dormiu.” 

 b) Jirooga kodomo o neka-si-ta ( causativa lexical) 

  Jiro nom criança acus dormir 

“ Jiro colocou a criança para dormir” 

b  Jiroo-ga kodomo-o ne-sase-ta.  (causativa sintática) 

Jiroo nom criança acus dormir-caus-pass 

“Jiroo fez sua criança dormir.” 

 

As sentenças (b) são causativas lexicais em que o argumento afetado é o tema ou 

alvo, enquanto as (c) são formadas através da sufixação do morfema causativo –sase ao 

verbo, caracterizando a causativa sintática. Neste caso, o causee é agentivo. 

Segundo Miyagawa (1984, 1989) e Shibatani (1973, 1973, 1976, 1990) (cf. 

Tsujimura), as causativas lexicais são semântica e sintaticamente diferentes. Primeiramente 

Shibatani (1990:317) mostra a sutil diferença de significados entre as causativas: 

“The lexical causative, e.g. tome-ru “stop”, typically expresses 

manipulative causation in which the causer brings about the 

caused event by physically manipulating the causee, whereas 

the [productive] causative, e.g. [tomar-ase-ru] “make X stop”, 

typically expresses directive causation in which the causer gives 

a direction to the causee to bring about the caused event.” 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 38

Se na causativa sintática ou produtiva, o causee12 for inanimado, a sentença não soa 

natural, como indicam os exemplos de Miyagawa (1989 :121): 

 

65.a) Hanako-ga butai-ni agat-ta 

Hanako nom palco-para subir-pass 

“Hanako subiu para o palco.” 

 

b) Taroo-ga Hanako/isu-o butai-ni age-ta. 

Taroo nom Hanako/cadeira acus palco-para erguer pass 

“Taroo ergueou Hanako/a cadeira até o palco.”  

c)  Taroo-ga Hanako/*isu-o butai-ni agar-ase-ta. 

Taroo nom Hanako/cadeira acus palco-para erguer-caus-pass 

“Taroo fez  Hanako/*a cadeira levantar até o palco.” 

 

(65b) e (65c) exemplificam respectivamente a causativa lexical e a causativa 

sintática. Em (65c) a “cadeira”, por ter o traço de inanimado não pode “subir no palco”. 

Logo, essa sentença não é aceita, já que o causee é agentivo. Quando o causee é animado, 

como no caso de “Hanako”, não há problema. Note que a diferença de [animado] versus 

[inanimado] não influencia na causativa lexical de (65b), “Hanako” e “a cadeira” são 

argumentos afetados. 

Outro ponto importante observado por Shibatani é o escopo do sintagma adverbial. 

Veja os exemplos abaixo:   

66.a)Taroo-wa Hanako-o te-o takaku age-te tome-ta. 

Taroo tóp Hanako acus mão acus alto levantar parar-pass. 

                                                

12 É o termo usado para designar o sujeito do evento causado. 
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“Taroo parou Hanako com uma das mãos levantada para o alto.” 

b)Taroo-wa Hanako-o te-o takaku ge-te tomar-ase-ta. 

Taroo top Hanako acus mão acus alto levantar parar-caus-pass. 

“Taroo fez Hanako parar com uma das mãos levantada para o alto.” 

O verbo tome “parar” é causativo lexical. O sintagma adverbial nesta sentença te-o 

takaku ge-te (“com a mão levantada para o alto”) refere-se à maneira ação de “Taroo”, o 

agente causador. É um advérbio orientado para o sujeito. O comportamento do advérbio 

em (66b) é ambíguo: “a pessoa que levantou a mão para cima” tanto pode ser “Taroo” 

quanto “Hanako”. As diferentes interpretações referentes ao escopo do sintagma adverbial 

podem ser explicadas da seguinte maneira: a causativa lexical consiste em uma única 

sentença, enquanto a causativa sintática com –sase consiste em duas orações. Neste último 

caso, o sintagma adverbial pode modificar tanto a ação de “Taroo” quanto a ação de 

“Hanako” que é o sujeito causee. Já em (66ª), com a causativa lexical, “Hanako” tem papel 

de alvo e assim, não fica sob o escopo do advérbio. 

Na próxima seção comentaremos sobre as causativas sintáticas do japonês. 

1.2.2.1 As causativas sintáticas no japonês: 

As causativas sintáticas do japonês são produtivamente formadas pelo acréscimo do 

morfema causativo –sase ao verbo, como mostrado abaixo: 

67. Taroo-ga Hanako-ni hon-o yomaseta 

       Taroo nom Hanako dat livro acus ler caus pass   

      “Taroo fez Hanako ler o livro.” 

Segundo Harley (1995), existem dois tipos de causativas sintáticas (ou analíticas).  

O primeiro tipo é conhecido na literatura como causativas com –o ou causativas com 

“fazer”. Neste tipo de causativa, com a leitura de “fazer”, o sujeito encaixado da oração 
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intransitiva é marcado com a partícula -o que expressa o caso acusativo no japonês. 

Quando a oração encaixada é transitiva, o sujeito é marcado com o caso dativo –ni, 

enquanto o objeto recebe o caso acusativo: 

 

68.a. Sayuri-ga  Mayumi-o ik-ase-ta 

  Sayuri nom Mayumi acus ir-caus-pass 

  “Sayuri fez Mayumi ir”. 

b. Sayuri ga Mayumi ni sushi o tabe-sase-ta 

Sayuri nom Mayumi dat sushi acus comer-caus-pass 

“Sayuri fez Mayumi comer sushi”. 

 O outro tipo de causativa sintática é mostrado nos exemplos abaixo. Nesta leitura, o 

sujeito da oração intransitiva é marcado com o caso dativo, a partícula –ni e a causativa 

tem o sentido de “permitir” ou “deixar”. Na construção transitiva, o sujeito da oração 

encaixada recebe, assim como na causativa com “fazer”, o caso dativo: 

69.a) Sayuri-ga  Mayumi-ni ik-ase-ta 

Sayuri nom Mayumi dat ir-caus-pass. 

“Sayuri deixou Mayumi ir”. 

 b. Sayuri ga Mayumi ni sushi o tabe-sase-ta 

Sayuri nom Mayumi dat sushi acus comer-caus-pass.     

“Sayuri deixou Mayumi comer sushi”. 

 O quadro abaixo resume a marcação de caso explicitado nos exemplos anteriores. 

Note que a distinção da marcação de caso (-o ou –ni) só ocorre se o verbo for intransitivo:  

70. Marcação de caso nas orações causativas. 
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Argumentos da oração encaixada 

Leitura de –sase 

Intransitivo Transitivo 

Mandar / Obrigar Sujeito- acusativo Sujeito-dativo objeto-acusativo 

Deixar / Permitir Sujeito- dativo Sujeito-dativo objeto-acusativo 

  

 Para Shibatani (1990) (cf. Tsujimura, 1996), a causativa com –o é mais coerciva do 

que com –ni. Segundo o autor, as causativas com –ni levam em conta a questão volitiva do 

causee (sujeito da oração encaixada), diferentemente das causativas com –o que ignoram a 

vontade do causee:  

 “[ the o – causative] implies that the intention of the causee is 

ignored by the causer, while in the [ ni – causative], the causer 

typically appeals to the causee’s intention to carry out the 

caused event.”  

Shibatani (1990:309) 

De um certo modo, a causativa com -o carrega o significado de “ser forçado”, “ser 

obrigado”, que a causativa com -ni não carrega: 

 

71.a) Taroo ga Hanako o muriyari aruk – ase- ta. 

Taroo nom Hanako acus forçadamente andar caus pass. 

“Taroo forçadamente fez com que Hanako andasse.” 

b)?? Taroo ga Hanako-ni muriyari aruk – ase – ta. 

Taroo nom Hanako dat forçadamente andar caus pass.  

“Taroo forçadamente permitiu que Hanako andasse.” 

O advérbio muriyari “forçadamente” modifica a causativa com -o naturalmente 

porque a causativa em -o implica no causee ser forçado pelo causador. Por outro lado, o 
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mesmo advérbio é incompatível com –ni, (72b), porque esta não possui a interpretação de 

algo forçado e sim de permitido sendo assim, a presença do advérbio torna a causativa 

semanticamente diferente. Para uma melhor observação desse fato veja os exemplos 

abaixo: 

 

72.a) Taroo ga hana o migotoni sak – ase – ta. 

Taroo nom flor acus belamente florescer -caus -pass. 

“Taroo fez as flores florescerem belamente.” 

b) *Taroo ga hana – ni migotoni sak – ase – ta. 

Taroo nom flor acus belamente florescer -caus -pass. 

“Taroo permitia as flores florescerem belamente.” 

73. a) *Taroo ga Hanako ni kizetsu – sase – ta. 

Taroo nom Hanako dat desmaiar -caus -pass. 

“Taroo permitia que Hanako desmaiasse.” 

b) Taroo ga Hanako o kizetsu -sase -ta 

  Taroo nom Hanako dat desmaiar -caus -pass. 

 “Taroo fez Hanako desmaiar.” 

 

A não aceitabilidade das sentenças (72b) e (73a) pode ser atribuída ao fato de que 

nas causativas com ni ,o causee atua como se houvesse uma vontade, um desejo, sob a 

ação denotada pelo verbo. Em (72b), “as flores” não possuem vontade nem desejo de 

florescer. Já a causativa com o é uma variante perfeitamente aceitável, porque não tem a 

intenção, a vontade do causee. De um modo similar, o verbo kizetsusuru “desmaiar” em 

(73a) e (73b) não é algo que os seres humanos possam controlar. Na causativa, o sintagma 

nominal marcado por ni tem vontade e desejo. Portanto, não pode ser incontrolável. Logo, 

essa construção causativa com -ni não está disponível. A causativa com o não possui 
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problema desde que seja construída da seguinte forma: “Taroo” fez algo, direta ou 

indiretamente, que causou o desmaio de “Hanako”. 

Para Tsujimura, o contraste inerente ao significado entre as causativas com -o e 

com -ni pode ser realizado somente com verbos intransitivos. A autora, assim como 

Harada (1973), Kuroda (1978) e Poser (1981) (cf. Tsujimura 1996), sugere o que ela 

chama de Double – o Constraint, que não permite à oração possuir dois sintagmas 

nominais marcados pelo mesmo caso, ou seja, o acusativo indicado pela partícula -o.  

Tsujimura mostra que os verbos complexos formados por um substantivo e com 

suru (“fazer”) podem aparecer como uma única palavra ou então, em formas separadas. 

Este verbo nominal também aparece com a partícula de caso acusativo –o, conforme 

ilustram os dados a seguir. O verbo complexo em (73a) é considerado transitivo e, por isso, 

é comumente acompanhado pelo objeto direto, assim como em (75): 

75.a) Sensei ga kenkyuu – suru 

professor nom pesquisa faz. 

“O professor faz pesquisa.” 

b) Sensei ga kenkyuu – o suru. 

professor nom pesquisa faz. 

“O professor faz pesquisa.” 

     c) Sensei ga gengogaku – o kenkyuu suru. 

    professor nom lingüística acus pesquisa fazer. 

     “O professor faz pesquisa em lingüística.” 

 

O sintagma nominal “lingüística” aparece com a partícula de caso acusativo o que 

indica ser ele o objeto direto do verbo complexo kenkyuu suru “pesquisar”. Porém, um 

outro sintagma acusativo não pode ocorrer nas estruturas com verbo nominal, como mostra 

(76): 
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76.* Sensei ga gengogaku – o kenkyuu - o suru. 

Professor nom lingüística acus pesquisa fazer. 

A agramaticalidade da sentença acontece por existirem dois sintagmas nominais 

marcados pela mesma partícula do caso acusativo o, violando assim o Double-o 

Constraint. 

 Apresentamos abaixo as evidências para o estatuto da bi-oracional das causativas 

sintáticas / analíticas com –sase no japonês. 

 1.2.2.2 A reflexivização – Jibun 

Como vimos no caso dos advérbios orientados para sujeito, as causativas com –sase 

apresentam uma natureza bi-oracional, já que estes podem ter escopo sobre o causador e o 

causee. 

Tsujimura considera o teste da reflexivização como prova da existência de duas 

orações (bi-oracional) nas causativas sintáticas e da natureza mono – oracional das 

causativas lexicais. Considere os exemplos abaixo, envolvendo o reflexivo jibun também, 

orientado para o sujeito. Isto é, o seu antecedente deve ser um sujeito: 

 

77.a) Tarooi-ga Hanakoj-o jibuni/*j –no heya-no mae-de tome-ta 

Taroo nom Hanako acus próprio gen quarto gen em frente parar-pass 

“Tarooi parou Hanakoj em frente do seu i/*j quarto”. (causativa lexical) 

b) Tarooi-ga Hanakoj-o jibuni/*j –no heya-no mae-de toma-sase-ta 

     Taroo nom Hanako acus próprio gen quarto gen frente parar-caus-pass  

                     “Tarooi fez com que Hanakoj parasse em frente ao seu i/jquarto”.    

               (causativa produtiva) 

 

Note que, enquanto a sentença causativa com -sase em (77b) mostra ambigüidade 

na interpretação de jibun, (77a) não tem interpretação ambígua, pois é uma causativa 
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lexical. Esse fato sugere que a causativa lexical é mono-oracional e a causativa produtiva 

com -sase é bi-oracional. Somente em (b) existem dois sujeitos que podem ser 

antecedentes em potencial do reflexivo. Assim como Tsujimura, Murasugi et alii (2002) 

postula que a ligação do pronome reflexivo jibun é uma evidência para a interpretação do 

causee. Em (78), o sintagma dativo somente pode ser interpretado como alvo e assim, não 

serve como antecedente do reflexivo orientado para o sujeito. Tem-se aí uma causativa 

lexical com morfema –sase:  

78. Hanakoi – ga umartetabakarij – no akachan – ni jibuni/*j – no kutsushita 

o hak-ase-ta 

Hanako nom bebê recém nascido gen bebê dat próprio gen meia acus 

colocar-caus-pass 

“Hanako i colocou sua meia i/*j no bebê j recém nascido.” 

 

1.2.2.3 Sobre o estatuto ambíguo de –sase. 

Murasugi et alii (2002) em seu estudo sobre as causativas do japonês relatam que 

existe uma forma produtiva da causativa, envolvendo o morfema – sase, de natureza bi-

oracional. Contudo, argumentam ainda que existem causativas com -sase que exibem 

propriedades mono-oracionais. São as causativas lexicais, como observado nos exemplos 

anteriores. O causee da causativa produtiva deve ter o traço [+animado]. Se for menos 

animado, a interpretação é de causativa lexical com o causee no papel de agente como 

indica (79): 

79.  Sono onnanoko-ga ningyoo-ni kutsu-o hak-ase-ta. 

Essa menina nom boneca dat sapatos acus calçar-caus-pass. 

‘Essa menina calçou os sapatos na boneca.’ 

Quando os seguintes verbos são seguidos por –sase, a sentença se torna ambígua 

entre uma interpretação de causativa lexical e de causativa sintática: 
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80.Verbos que admitem –sase lexical 

Haku  - vestir-se , calçar Matou – colocar ou envolver 

Taberu – comer Kuu – comer 

Nomu – beber Suu – sugar 

Shiru – conhecer Kiku – ouvir 

Motsu – possuir Nigiru – segurar 

Ou – carregar nas costas 
Matsumoto 2000 

 

Em (81i)  “Hanako” é interpretada como agente, enquanto em (81ii), “Hanako” não 

é o agente e sim o alvo. Se desfaz a ambigüidade quando o causee for inanimado:  

81.Taroo-ga Hanako-ni kutsu-o hak-(s)ase-ta 

Taroo nom Hanako dat pés acus calçar -caus -pass 

“Taroo fez Hanako calçar os sapatos”. 

i.Taroo deu uma ordem para Hanako e fez ela calçar os sapatos. 

ii.Taroo calçou os sapatos nos pés de Hanako. 

82.Sono onnanoko-ga ningyoo-ni kutu-o hak-(s)ase-ta 

Essa menina nom boneca dat pés acus calçar -caus -pass 

‘A menina calçou os sapatos em uma boneca.’ 

 Note que “boneca” não pode ser agente, logo, só possui a interpretação de alvo. 

Matsumoto (1998) (cf. Murasugi et alii  2002), postula que (82) envolve o mesmo tipo de 

significado que (83) em que o verbo bitransitivo kiseru “pôr”, “vestir”, “colocar” é usado e 

o sintagma no caso dativo só pode ser interpretado como alvo: 

  83.Taroo-ga manekin-ningyoo-ni sono huku-o kise-ta 

Taroo nom manequim dat as roupas acus vestir-pass 

“Taroo calçou as roupas no manequim.” 
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 Matsumoto afirma ainda que a sentença causativa como em (84) não possui uma 

estrutura complexa com uma oração encaixada. Isso é provado pela interpretação do 

reflexivo, que só pode ter como antecedente “Hanako”, que é o único NP na função de 

sujeito da oração: 

 84.Hanakoi-ga umaretabakari-no akatyan-ni jibuni/*j-no kutusita-o hak-(s)ase-ta 

              Hanako nom recém nascido gen bebê dat próprio gen meias acus calçar-caus-pass 

            “Hanako calçou suas meias no seu bebê recém nascido.”  

 

 Tais observações mostram que –sase é ambíguo na gramática japonesa de um 

adulto. –Sase pode tomar como complemento um VP e produzir uma estrutura complexa. 

Neste caso, o sintagma dativo é interpretado como agente. Por outro lado, -sase pode 

combinar com uma raiz e produzir um verbo morfologicamente complexo, sem 

encaixamento. O argumento no caso dativo é aí interpretado como alvo. 

 Para finalizar, Murasugi et alii propõe as diferenças entre os dois tipos de 

causativas com –sase: 

85. (i) Causativas sintáticas (sase): 

a) Toma a projeção de um sintagma verbal como complemento. 

b) Possui uma estrutura complexa. 

c) O sintagma dativo é interpretado como agente. 

86. (ii) Causativas lexicais (sase): 

a) Produz um verbo morfologicamente complexo. 

b) Possui uma estrutura sintática simples. 

c) O sintagma no dativo é interpretado com alvo. 

 

1.2.3. Diferenças e semelhanças entre as causativas lexicais do japonês e do português. 
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 Em termos morfológicos, o japonês e o português se diferenciam porque o primeiro 

apresenta um morfema causativo fonologicamente expresso, ao passo que o segundo tem 

um morfema causativo abstrato (Ø). Outra diferença entre as duas línguas é que os verbos 

que podem se causativizar no japonês são de diversos tipos, ao passo que em português, 

apenas um grupo restrito de verbos inacusativos podem ser causativizados.  

 Em japonês, inacusativos, inergativos e transitivos ocorrem na forma causativizada, 

como ilustram os dados abaixo: 

 

Inacusativo 

   87.a) Yasai ga kusatta 

vegetal nom apodrecer pass 

“O vegetal apodreceu” 

b) Taroo ga yasai o kusaseta 

Taroo nom vegetal acus apodrecer caus pass 

“Taroo fez apodrecer o vegetal” 

Inergativo 

   88.a) Kodomo ga nakata 

criança nom chorar pass 

“ A criança chorou” 

b) John ga kodomo o nakashita 

John nom criança acus chorar caus pass 

“John fez a criança chorar” (Lit. Colocou  para chorar) 

Transitivo 

89.a) Taroo ga eigo o osowatta 

Taroo nom inglês acus aprender pass 
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“Taroo aprendeu inglês  

b) John ga Taroo ni eigo o oshieta 

John nom Taroo dat inglês acus aprender causa pass 

“John fez Taroo aprender inglês”(= ensinou) 

  

Em todos os casos acima, tem-se causativas lexicais, expressas ou por -sase ou por 

morfemas lexicais específicos. Nelas, o causee é interpretado como alvo ou como 

argumento afetado, mas não como agente. A interpretação semântica é de causativa direta. 

 Em português, as causativas lexicais acima são agramaticais. Apesar de verbos 

inacusativos poderem ser causativizados, “apodrecer” não admite um alternante transitivo. 

   88.  a) *João apodreceu o vegetal. 

b) *João chorou a criança. 

c) *João aprendeu inglês (para) Taroo. 

 

1.2.4. Derivando as estruturas causativas 

 

 Existem várias propostas na literatura sobre a derivação das causativas lexicais. As 

hipóteses que seguem a linha lexicalista, como a Cabrera e Zubizarretta, sugerem que as 

causativas lexicais são formadas no léxico. Já as causativas sintáticas são formadas na 

sintaxe.Daí se explica a sua alta produtividade.Assim, no que se refere às causativas 

morfológicas do japonês, as lexicais são derivadas no léxico, ao passo que as produtivas 

são produzidas na sintaxe. 

 De acordo com outras abordagens morfológicas, como a Morfologia Distribuída 

(Harley, 2006), tanto a causativa lexical quanto a sintática são derivadas na sintaxe. A 

diferença entre elas é que no caso da causativa lexical, o morfema causativo toma uma raiz 

verbal como complemento e licencia um argumento agentivo, como ilustra (91), ao passo 
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que na causativa sintática, o morfema causativo toma como complemento um vP ou VP, 

como em (91). Note-se que em (91.a), vP já possui um argumento externo, o causee: 

   90. [Caus P θex [ Caus sase/[√]]] 

   91.a)  [Caus P θex [ Caus sase [VP]]] 

        b)  [Caus P θex [ Caus sase [θex VP]]]  

Sase sintático pode envolver dois argumentos externos, o que explica a 

possibilidade de o advérbio e o reflexivo orientados para o sujeito poderem ter escopo 

sobre o causador ou o causee. Já –sase lexical só possui um argumento externo, o 

causador, o que faz com que tanto o advérbio quanto o reflexivo só poderem se referir a ele 

e não ao causee que, neste caso, atua como argumento afetado, interno ao VP. 

 Em PB, segundo a proposta de Harley, a causativa lexical é expressa por um 

morfema causativo abstrato Ø que toma como complemento uma raiz. A causativa 

sintática é expressa por verbos causativos, como “fazer”, que podem tomar vP ou VP como 

complementos. 

 A diferença entre as causativas lexicais das duas línguas reside em: (i) a forma do 

morfema causativo fonologicamente realizado ou abstrato; (ii) o tipo de raiz que o 

morfema causativo toma como complemento. Em PB, somente um grupo de raízes 

inacusativas podem ser causativizadas. Em japonês, raízes inacusativas, inergativas e 

transitivas podem servir de complemento para o morfema causativo, realizado como –sase 

ou como outro tipo de morfema. Vê-se, então, que a alternância da estrutura argumental no 

japonês é muito mais abrangente do que em português.  

 No próximo capítulo, discutiremos as construções interrogativas existentes nas duas 

línguas. 
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CAPÍTULO 2 

 

AS CONSTRUÇÕES INTERROGATIVAS 

 

 Neste capítulo, comentaremos sobre as construções interrogativas do tipo 

“sim/não” e do tipo Qu, também chamadas de perguntas de constituintes, verificadas em 

português e japonês e  sobre o parâmetro do movimento de Qu que diferencia as duas 

línguas. 

2.1. Interrogativas sim/não 

 De acordo com Haegeman (1994), as perguntas “sim/não” são aquelas cuja resposta 

é dada através das palavras: “sim” e “não”, em circunstâncias normais. Em língua 

portuguesa, esse tipo de interrogativa é realizada por meio de entoação ascendente no final 

da sentença. 

1a. João comprou o livro. 

  b. João comprou o livro? 

  

Em inglês, esse tipo de interrogativa implica em movimento de constituintes. A 

mudança de declarativa para interrogativa, envolve o deslocamento do verbo auxiliar para 

o início da sentença, à esquerda do sujeito, conforme ilustram os exemplos (2) extraídos de 

Haegeman: 

2.a. Lord Emsworth will invite Hercule Poirot. 

         Lord Emsworth irá convidar Hercule Poirot. 

      b. Will Lord Emsworth invite Hercule Poirot? 

          Lord Emsworth irá convidar Hercule Poirot? 

 

 Existem ainda línguas, como o Japonês e o Guarani, que utilizam, além da entoação 
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ascendente, uma partícula interrogativa para marcar as orações interrogativas sim/não. Em 

Guarani, a partícula interrogativa segue o elemento questionado. Em japonês a partícula é 

posicionada como o último elemento à direita na oração: 

Guarani: 

3.a. ndee pa re-kekya py? 

       você int 2 dormir rede em 

        “Foi você que dormiu na rede?” 

    b. ndee re-ke pa kya py? 

        você 2 dormir int rede em 

       “Foi você que dormiu na rede?” 

    c. ndee re-ke kya py pa? 

        você 2 dormir rede em int 

       “Foi você que dormiu na rede?” 

Japonês: 

  4. Tanaka san ga ashita kimasu. 

      Tanaka senhor amanhã vem 

     “O senhor Tanaka vem amanhã” 

  5. Tanaka san ga ashita kimasu ka. 

     Tanaka senhor amanhã vem part int 

    “O senhor Tanaka vem amanhã?” 

 Tsujimura, entre outros autores, postula que a partícula “ka” do Japonês esteja 

situada no núcleo de CP à direita, conforme ilustra a representação abaixo: 

 

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 53

6.                                CP 

     DP  C' 

      TP  C  

         KA 13 

2.2 Interrogativas QU- 

 Além das interrogativas sim/ não, existem as interrogativas de constituinte ou Qu-, 

já que as palavras interrogativas se iniciam com Qu-: “Quem”, “qual”, “quando”, “quanto” 

“o que”. Em inglês tais construções são conhecidas como WH- porque as palavras 

interrogativas se iniciam  com Wh-: why, which, where, when, who, what. Em Japonês 

tem-se as seguintes palavras interrogativas: dare (quem), nani (o que), itsu (quando), doko 

(onde) ,doushite (por que). 

 No modelo da Regência e Ligação, seguindo a Teoria dos Princípios e Parâmetros, 

postula-se um parâmetro fornecido pela GU (Gramática Universal) associado aos tipos de 

interrogativas QU- existentes. Trata-se do parâmetro do movimento de QU-. Em certas 

línguas, como o inglês, por exemplo, a palavra interrogativa deve ser movida para o início 

da oração. Esse movimento acarreta outras conseqüências estruturais, como o 

deslocamento do auxiliar para o núcleo de CP, conforme ilustra a representação em (8): 

7. What did you eat? 

      O que você comeu? 

 

  8.   CP 

    DP  C' 

          What i C  TP   

     Did j          you tj eat ti   

                                                

13  Os exemplos 6 e 8 seguem respectivamente o modelo da árvore sintática do japonês e do inglês. 
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 Logo, o inglês é uma língua do tipo [+movimento de QU-].  

Chomsky (1995), no Programa Minimalista, postula que os constituintes oracionais 

se movem para checar seus traços morfossintáticos com os traços da mesma natureza dos 

núcleos funcionais. O movimento de constituintes só se dá se os traços dos núcleos 

funcionais forem fortes. Traços fortes no movimento de QU-, os traços D de C atraem a 

palavra interrogativa para a posição [Spec, CP]. Em inglês, o núcleo de CP também tem 

traços fortes que precisam ser checados pelo verbo auxiliar. 

 O PB também é uma língua [+ movimento de QU]. Mas a diferença em relação ao 

inglês é que o núcleo de C só possui traços D fortes, desencadeando o movimento de QU 

para [Spec, CP]: 

9.a. O que você comprou? 

   b.    CP 

        DP              C' 

    O que i  C  TP 

       Você comprou ti 

 Em Japonês, a palavra interrogativa não se move para [Spec, CP] em sintaxe aberta. 

Postula-se que se move para CP na Forma Lógica para que a sentença tenha interpretação 

de interrogativa. Portanto o japonês, assim como chinês, é uma língua [-movimento de 

QU]. A palavra interrogativa deve permanecer in situ, dentro da oração, como indicam os 

dados abaixo: 

 Japonês: 

10. John- ga dare ni sono hon o age ta ka 

      John nom quem gen este livro dat dar pass partícula 

      “John deu este livro para quem?” 

 Chinês: 
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   11. Ni kanjian le shei 

        você ver asp quem 

       “Você viu quem?” 

 Note-se que o japonês exibe a partícula interrogativa além da palavra interrogativa. 

Neste caso, o único elemento que se encontra em CP em sintaxe aberta é a partícula 

interrogativa, conforme indica (12): 

 

12.   CP 

      P        C`  

        TP                  C 

       

John ga dare ni sono hon o ageta     ka 

 

2.3. Línguas [+/- Movimento de Qu-] 

 Existem línguas que admitem tanto interrogativas com movimento quanto sem 

movimento das palavras Qu-. Este é o caso do francês: 

13) a. Qui as tu vu? 

          Quem tem você visto 

          “Quem você viu?” 

       b.Tu as vu qui? 

         Quem você tem visto quem 

             “Você viu quem?” 

 O português é uma língua do mesmo tipo que o francês. Admite Qu- movido ou in 

situ. Nos dois casos, temos interrogativas verdadeiras: 

14. a) Quem você viu? 

      b) Você viu quem? 
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 Francês e português, como admitem as duas opções, são consideradas línguas do 

tipo [+/- movimento de Qu-]. É preciso diferenciar as línguas [+/- movimento de qu-] 

daquelas com perguntas eco. Em Inglês, quando a palavra Qu permanece in situ, representa 

uma pergunta eco , usada como uma reação do falante ao enunciado anterior de seu 

interlocutor. O falante quer que o seu interlocutor repita para ele o que acaba de ouvir ou 

porque não entendeu o enunciado ou porque ficou surpreso com a informação contida no 

enunciado: 

15) a) My mother ate a monkey. 

          Minha mãe comeu um macaco. 

      b) Your mother ate what? 

          Sua mãe comeu o quê? 

 Em (15 b) nenhuma outra alteração da ordem dos constituintes é observada. A 

única diferença entre uma declarativa e uma pergunta eco é que nesta última um 

constituinte é substituído por uma palavra Qu-. As perguntas eco não são tratadas como 

genuínas interrogativas. Não precisam de informação. A entoação de uma pergunta eco e 

de uma QU in situ também é diferente. Nas primeiras, a entoação é ascendente. Nas 

segundas, a entoação é descendente. 

 Existem várias propostas na literatura para explicar a existência de línguas com  Qu 

in situ e com movimento de Qu. Descreveremos três destas propostas. 

2.4. Hipótese da tipificação oracional de Cheng 

 Lisa Cheng (1991, 1997) propõe a hipótese de tipificação da oração, segundo a qual 

as orações devem ser identificadas como, por exemplo, declarativas, interrogativas, 

relativas, etc. No que tange às interrogativas, o movimento de QU- é uma forma de 

tipificar a oração. Quando não houver movimento de Qu-, deverão existir outros recursos, 

como partículas interrogativas. A autora separa, então, as línguas em dois grupos: As 

línguas de movimento de QU- e as línguas de QU- in situ. Existem também as línguas de 
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QU- in situ opcional. Neste terceiro tipo, como o árabe egípcio, há partícula tanto em Qu in 

situ quanto em movimento de Qu. Para a investigadora, contudo, estas interrogativas com 

aparente movimento de Qu envolvem, na verdade, clivadas e topicalização. 

 Cheng postula que línguas que possuem partículas interrogativas (tanto em 

pergunta QU- como em perguntas sim/não) tipificam as sentenças utilizando a partícula. 

Dessa maneira, a palavra QU- permanece in situ. Já as línguas que não possuem partícula, 

realizam o movimento de QU- a fim de tipificar a oração como interrogativa. 

       16. 

• Línguas com partícula interrogativa → QU- in situ. 

• Línguas sem partículas interrogativas → [+movimento de QU-]. 

A hipótese da tipificação da oração é assim definida: 

 17. Hipótese da Tipificação da oração: Toda oração precisa ser 

tipificada. No caso de tipificar uma pergunta Qu, ou uma partícula Qu em C é usada ou 

então o deslocamento da palavra Qu para Spec de C é usado, tipificando, assim, uma 

oração através de concordância [Spec, núcleo] (Cheng, 1997:22)  

  Cheng também relata que no japonês a leitura interrogativa da palavra QU- é dada 

através da partícula interrogativa. Essa partícula interrogativa é gerada em C. As formas 

destas partículas podem diferenciar de língua para língua e pode haver variação até na 

mesma língua. Observe o quadro abaixo (Cheng, 1991; Silva, 2008) 

18. Quadro de partículas interrogativas  

Língua Interrogativa sim/ não Interrogativa QU- 

Hindi Kyaa ? 

Mandarim Ma ne/? 

Pagago n- ? 

Coreano Ci Ci 
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 Uma característica dessas partículas é que todas são usadas em perguntas do tipo 

sim/não. Algumas línguas estendem seu uso a perguntas QU-, com o caso do coreano. 

Cheng postula então a seguinte generalização: 

19. “Línguas in situ têm partículas QU. Línguas com partículas QU são línguas in situ.”    

 As línguas que não possuem tais partículas classificam suas sentenças 

interrogativas através do movimento de QU-. Segundo Cheng, o movimento é uma 

operação de “último recurso”, ocorrendo nos casos em que a partícula não pode ser 

inserida no processo derivacional. A inserção da partícula é menos custosa que o 

movimento da palavra QU- . Sendo assim, línguas que possuem partículas não realizam o 

deslocamento de QU-.  

 Vale ressaltar que existem línguas que contrapõem a teoria de Cheng. Este é o caso, 

por exemplo, do árabe egípcio, o bahasa indonésia e o palauan. Tais línguas possuem 

partículas interrogativas, mas ora fazem o uso do QU- in situ  ora realizam o movimento de 

QU- na estrutura S. 

 Cheng, após a análise destas línguas, conclui que não há movimento de QU-. 

Segundo a autora, as interrogativas são construídas com um complementizador realizado 

abertamente em C, complementizador este que também é utilizado em construções 

relativas e clivadas, mas que difere do complementizador das subordinadas regulares. 

Além da semelhança quanto a forma do complementizador, as condições sobre os efeitos 

de ilhas são compatíveis nas interrogativas e nas clivadas. A partir deste ponto, a autora 

assume dois tipos de orações interrogativas: com QU-in situ e QU- para periferia esquerda. 

Neste último caso não existiria movimento. Tais interrogativas seriam derivadas de 

clivadas reduzidas, logo o movimento QU- não estaria disponível pois esse tipo de QU- 

seria gerado na base nesta posição. 

 Em resumo, Cheng assume as seguintes proposições: 

20.   (a) Nenhuma língua apresenta ao mesmo tempo partícula interrogativa e 
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movimento sintático de QU-. 

(b) Nenhuma língua tem a opção de usar ou uma partícula ou o movimento para 

classificar a oração como interrogativa QU-.  

  (c) Nenhuma língua movimenta para CP mais do que uma palavra QU- para a 

tipificação da oracional. 

2.5. Movimento de QU- em língua portuguesa  

 Kato e Raposo (1994) propõem para o PB uma análise próxima a de Cheng para o 

árabe egípcio. Orações do tipo “Quem me deu o CD?” seriam derivadas de uma estrutura 

clivada. Observe os estágios de derivação dados pelos autores: 

 21.a) Estrutura da oração clivada: 

 {TP{TP pro cópula}{α i}{DP(o Ni){CP (que)i {TP... t i...}}} 

  pro é    quem        que     ......  

 b) Alçamento aberto do foco para spec de FP da oração matriz: 

 Quemi é ti que me deu o CD? 

 c) Regra de apagamento de cópula em construções clivadas: 

 Quem Ø que me deu o CD? 

 d) Apagamento do complementizador que: 

 Quem me deu o CD?  

  

Grolla (2005) relata as vantagens desta análise. Segundo a autora, as interrogativas 

em PB possuiriam um complementizador realizado abertamente em C0 , assim como nas 

relativas e nas clivadas. Desta forma, teríamos uma análise mais uniforme, pois o valor 

paramétrico para o PB seria , neste caso, [-movimento de QU], explicando o fato de existir 

sentenças com Qu- in situ.  

 Porém, segundo Grolla, esta análise possui falhas. A primeira contestação é a de 

que o PB não possui partícula interrogativa, diferentemente das línguas estudadas por 
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Cheng. De acordo com Cheng, a língua que não possui partícula interrogativa não pode ser 

classificada como uma língua de QU- in situ. Por outro lado, se afirmarmos que o PB é do 

tipo [+ movimento de QU-] não poderia ocorrer interrogativas com QU- in situ. Se 

adotarmos a proposta de Cheng, não teríamos como classificar o PB. 

 Tomando por base o Programa Minimalista de Chomsky que postula que os traços 

fortes devem ser eliminados da derivação antes de spell-out e os traços fracos devem ser 

checados após o spell-out, no componente coberto, teríamos uma contradição:  

22.a) Línguas com movimento de QU- possuem o traço [Q-] forte o que 

leva o movimento de Qu- acontecer abertamente. 

b) Línguas com Qu- in situ tendem o traço [Q-] fraco.  

 Grolla propõe que o traço QU- do PB pode ser tanto fraco, quanto forte. Se for 

forte, observaremos movimento de Qu. Se for fraco, observaremos Qu in situ. Esta é porém 

uma contradição para a proposta minimalista. Existem, na literatura, inúmeras outras 

hipóteses para tentar dar conta da existência de línguas como o francês e o português que 

se caracterizam como [+/- movimento de Qu]. Mencionamos abaixo uma delas. 

2.6. Qu- in situ em língua portuguesa. 

 De acordo com Cheng e Rooryck (2002), é a partícula Qu (fonologicamente 

expressa ou nula) que checa o traço Q em C° nas línguas como o chinês e o japonês. 

Assim, a palavra interrogativa pode permanecer in situ. 

 Essa proposta é semelhante a defendida pelo Minimalismo segundo a qual, em 

línguas com interrogativas múltiplas, como “who bought what” (quem comprou o quê), 

uma palavra Qu pode permanecer in situ porque há um elemento Qu, que pode ser uma 

partícula ou outra palavra interrogativa que checa o traço Q forte em C°. Em ambos os 

casos, o sintagma Qu não-movido é interpretado por meio de escopo não seletivo. 

No caso de línguas com movimento de Qu, o traço Q de C° é checado pela palavra 

interrogativa. Já, em línguas sem o movimento de Qu, o traço Q de C° é checado pela 
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partícula Qu inserida em C°. 

Porém, existem línguas como o francês em que as duas possibilidades existem [+ 

movimento de Qu] e [- movimento de Qu]. Contudo, o francês, diferentemente do chinês e 

do japonês não possui uma partícula Qu para satisfazer o traço Q de C°.  

Para Cheng e Rooryck, é um morfema tipo de entoação especial que licencia Qu in 

situ em francês. Este tipo de morfema é o mesmo que das interrogativas “sim /não”. Leva a 

entoação ascendente: 

   23.a) Jean a acheté un livre?- entoação ascendente. 

        b) Jean acheté quoi? - entoação ascendente 

 A entoação “sim/ não” tem um papel importante quanto ao licenciamento de Qu in 

situ em francês.  Segundo as autoras, se a entoação da sentença acima for alterada para 

uma entoação tipo Qu-, a sentença torna-se agramatical. Outro fator importante pontuado 

pelas investigadoras é que as interrogativas com Qu in situ, ao contrário das interrogativas 

com movimento de Qu, não admitem uma resposta negativa. A sentença abaixo só é 

produtiva se o evento ocorreu de fato, se o falante souber que Maria comprou alguma 

coisa. A resposta “nada” não é apropriada neste contexto. 

   24. a) Marie a acheté quoi? 

          b)?? Rien  

 Perguntas de tipo “sim/não” envolvem uma pressuposição que o fato ocorreu. Essa 

propriedade também pode ser observada em inglês.  

   25.a Are you cooking tonight? 

        b You are cooking tonight? 

 Segundo as autoras, a questão (a) é neutra, ou seja, uma pergunta natural em que se 

pressupõe que o evento ocorreu ou vai ocorrer. Por outro lado, em (b) só a segunda 

possibilidade é disponível e o ouvinte pressupõe uma resposta positiva.    

 Sendo assim, sugere-se que perguntas com Qu in situ em francês possuem 
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contextos pressuposicionais semelhantes às perguntas sim/não, pois estas detêm o mesmo 

morfema entonacional. 

 Essa entoação é vista como um morfema “sim/não” em C°. Na Forma Fonética, o 

default é uma entoação ascendente como em perguntas sim/não. Deste modo, o morfema 

entonacional satisfaz o  traço Q de C° e  movimento da palavra Qu fica indisponível. 

 O português europeu (PE) tem o mesmo morfema entonacional e por analogia, 

podemos sugerir que o português brasileiro também tem. 

 Esta proposta de análise sugere que a opcionalidade Qu in situ e Qu movido é só 

aparente. Esta opção está na numeração. Se o morfema sim/ não for escolhido na 

numeração e for concatenado em C, tem se interrogativas com Qu in situ. Se o morfema 

entonacional de perguntas sim/ não não for escolhido, haverá o movimento da palavra Qu. 

De acordo com Cheng e Roorick (2002:21) “The apparent optionality then simply is the 

result of different numerations”.    

 No próximo capítulo, apresentamos as hipóteses sobre aquisição da linguagem em 

geral e sobre aquisição de interrogativas e de causativas tanto em L1 quanto em L2. 
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CAPÍTULO 3 

 

A AQUISIÇÃO DE CAUSATIVAS E INTERROGATIVAS EM L1 E L2 

 

 Neste capítulo apresentamos algumas questões básicas sobre a aquisição de L2. 

Antes, porém, revisamos as hipóteses sobre a aquisição de L1, uma vez que a pergunta 

central deste trabalho se refere à possibilidade de acesso ou não à Gramática Universal no 

processo de aquisição de uma língua como L2, bem como a possibilidade de  transferência 

das propriedades da L1 para a L2. 

 

3.1 A aquisição de L1. 

 Seguindo um ponto de vista inatista de como os indivíduos desenvolvem sua 

linguagem, entende-se que haveria um aparato genético responsável pela estruturação e 

pela aquisição da linguagem. De acordo com Fromkin e Rodman (1997), por exemplo, 

todas as crianças possuem esse aparato genético. Para os autores, o estudo que envolve a 

linguagem humana permitiria evidenciar algumas posturas que poderiam ou não ser 

identificadas no comportamento das crianças em fase de aquisição. Tais posturas, por sua 

vez, evidenciariam e corroborariam o apelo ao inatismo lingüístico.  

 Fromkin e Rodman levantam cinco premissas como pontos principais no 

desenvolvimento lingüístico, a saber: 

i- As crianças não aprenderiam a língua por armazenar todas as palavras e todas as 

sentenças ouvidas em um imenso e infinito dicionário mental. A quantidade de palavras 

aprendidas é finita, mas a quantidade de sentenças é infinita, impedindo a estocagem neste 

dicionário mental; 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 64

ii- As crianças aprendem a produzir e compreender as sentenças pertinentes a determinada 

língua, mesmo sem nunca tê-las ouvidas anteriormente; 

iii- Crianças em fase de aquisição da linguagem constroem “regras” que permitem utilizar 

a língua de forma criativa e inovadora; 

iv- Ninguém é capaz de ensinar estas “regras” às crianças. Os pais e os interlocutores das 

crianças não são conscientes das “regras” fonológicas, sintáticas e semânticas para poder 

ensiná-las. 

 Os autores defendem que as crianças nasceriam já preparadas lingüisticamente. 

Esta teoria seria utilizada por elas naturalmente, no processo de construção da gramática de 

sua língua.  

Um outro ponto ressaltado pelos autores reside nas considerações sobre os estágios 

do processo de aquisição da linguagem. Todas as crianças passam pelas mesmas fases de 

desenvolvimento lingüístico. 

3.1.1. As fases do desenvolvimento lingüístico  

 Certamente não há como se conceber que indivíduos, logo após o nascimento, 

desenvolvem toda a sua gramática do dia para noite.  

Os estudos sobre aquisição da linguagem de cunho inatista defendem a idéia de que 

as crianças passam sim por estágios evolutivos ou de amadurecimento, em se tratando do 

desenvolvimento da linguagem. Estes estágios ou fases seriam concebidos como 

gradativos, no sentido de aproximarem continuamente a gramática inicial à gramática do 

adulto. 

Alguns estudos demonstram ainda que crianças surdas também passam por estágios 

semelhantes àqueles atravessados por crianças normais, no processo de desenvolvimento 

da linguagem falada. Tal fato é tratado como evidência favorável à natureza inatista da 
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linguagem. 

Fromkin e Rodman (1997) reconhecem dois estágios maiores no desenvolvimento: 

Pré-lingüístico e Lingüístico.  O estágio Pré-lingüístico é caracterizado pela produção de 

barulhos involuntários provocados como respostas a estímulos, como fome, dor, etc. Já o 

Lingüístico começaria na fase da produção de sons possíveis da linguagem humana. 

Partindo deste panorama, os autores apresentam cinco estágios que compõem todo 

o processo de aquisição.  

1º- Estágio dos primeiros sons - Este estágio estaria situado ainda em uma fase Pré-

lingüística, compreendendo os primeiros meses de vida. Os sons produzidos pelos 

indivíduos neste estágio são entendidos como respostas a estímulos físicos. No entanto, os 

autores defendem que os bebês nesta fase já possuem as habilidades sensoriais e motoras 

necessárias para compreender a fala humana; 

2º- Estágio do Balbucio - É estágio transitório entre o período Pré-lingüístico e o 

Lingüístico, que se inicia por volta do sexto mês de vida do indivíduo. Nele, as crianças 

começam a distinguir e a produzir sons diferenciados, identificando aqueles pertencentes à 

linguagem, daqueles sons que não fazem parte da mesma. Neste estágio, as crianças 

também aprendem a manter os sons “corretos”, pertinentes às línguas as quais estão sendo 

expostas, daqueles sons considerados destoantes, que não fazem parte destas línguas; 

3º- Estágio das primeiras palavras - Este estágio é considerado como o primeiro da fase 

Lingüística, e se inicia a partir de um ano de vida. Nele, as crianças começam a repetir 

determinados sons para significar a mesma coisa. Elas aprendem que os sons estão 

relacionados ao significados na língua e, por isso, repetem estes sons, produzindo, desta 

maneira, suas primeiras palavras. Este estágio é também identificado como fase 

holofrástica em que uma palavra pode corresponder a uma sentença. 

4º- Estágio das duas palavras - Esta fase lingüística ocorre por volta dos dois anos. Nela, as 
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crianças produzem expressões compostas de duas palavras, como14: 

1. a) allgone sock  

    b) more wet 

   c) it ball 

   d) dirty sock 

   e) Here pretty 

2.a) mamãe niita ( = bonita) 

   b) papai feio 

   c) qué tetê (quero chupeta) 

   d) ti (ra) meia 

   e) Papato papai (sapato do papai)  

5º- Estágio de fala telegráfica - Ocorre a partir dos dois anos. Nele, as crianças produzem 

sentenças constituídas por duas ou mais palavras, respeitando a sintaxe. Porém, tais 

sentenças não possuem, inicialmente, conectivos, concordância, etc. Isto é, os morfemas 

funcionais estão ausentes. Os autores evidenciam alguns exemplos das sentenças 

pertencentes a este estágio:  

3) a. “Don't eat (the) chip.” (2,1) 

     b. “Where's another bus?” (2,2) 

     c.  “Sonny color(ed a) bear.” (2,3) 

     d. “Mommy talk(ed to the) men.” (2,4) 

                                                

14 Os exemplos de inglês foram extraídos de Fromkin e Rodman (1993). Os dados de aquisição do português 

foram coletados pela orientadora desta dissertação de seu filho Gabriel na fase de dois anos. 
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  4) a. “Ursinho papai deu” (= o ursinho que papai deu) (2,4) 

      b. “Ta pio a rua” (= está frio na rua) (2,6) 

      c. “Vamo dá pisenti papai” (= Vamos dar o presente do papai?) (2,7) 

      d. “Eu qué esti aqui” (= Eu quero este aqui) (2,7) 

 No que diz respeito à ordem das palavras nas sentenças, os autores afirmam que os 

constituintes sintáticos destas construções, respeitam a mesma hierarquia sintática da 

gramática do adulto.  

 A partir daí, as crianças começam gradativamente a utilizar os morfemas funcionais 

e derivacionais, além de aumentar o número de constituintes por sentença. Assim, vão 

promovendo uma aproximação gradual de suas gramáticas à gramática de um  falante 

adulto.  Além da tese inatista, existem outras propostas na literatura para dar conta da 

aquisição da linguagem, como veremos a seguir. 

3.1.2. Teorias sobre a aquisição de L1 por crianças. 

 Muitas teorias buscam explicar de que maneira ocorre o desenrolar do processo de 

aquisição da linguagem. Dentre as vertentes mais citadas e defendidas, três ganham 

destaque no campo de estudos sobre a linguagem humana. Estas seriam: 

(i)- A hipótese da imitação: 

 Tal hipótese defende a idéia de que as crianças adquirem a sua língua por 

intermédio de uma postura imitativa. Ou seja, as crianças aprenderiam uma língua ao 

imitarem os adultos em suas realizações lingüísticas, em todos os aspectos, sendo estes o 

sintático, o fonético-fonológico e o semântico. Sob esta teoria, os indivíduos em processo 

de aquisição poderiam ser resumidos a imitadores de qualquer coisa que fossem capazes de 

ouvir. 

 Segundo Fromkin e Rodman, as crianças não adquirem uma língua por intermédio 
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da imitação da fala dos adultos. Para eles, esta postura de se conceber a aquisição 

lingüística não daria conta das sentenças produzidas pelas crianças que não foram 

ensinadas a elas em nenhum momento, ou seja, das sentenças totalmente criadas pela 

própria capacidade lingüística delas. Além disso, os “erros” produzidos pela criança 

constituem mais uma evidência contra a hipótese da imitação. Os erros refletem hipóteses 

aventadas pela criança sobre as regras de sua língua: 

5. Eu vou morrer você, mamãe. (3;2) 

6. O mar vai cair a barraca (4;2) 

 Em (5) e (6), a criança se utiliza de alternância causativa com verbos inacusativos 

que não alternam em português. 

(ii) - Teoria do reforço: 

 Uma outra teoria defendida por muitos pesquisadores sugere que indivíduos 

apreendem uma certa língua por intermédio de uma influência externa a eles, 

direcionando-os para as realizações possíveis naquela língua e as reforçando 

positivamente, quando estas forem adequadas, ou negativamente, quando as mesmas forem 

inadequadas à língua em processo de aquisição. Este reforço seria dado pelos pais ou por 

outros interlocutores. 

 De acordo com Brown (1973), estes reforços geralmente ocorrem em casos de 

pronúncia incorreta ou por inferência a fatos incorretos que devem ser corrigidos. Porém, 

segundo Fromkin e Rodman, estas tentativas de se corrigir as crianças não são eficientes, 

nem explicam a aquisição de uma língua. Para os autores, as crianças, inicialmente, não 

percebem que estão destoando da gramática de um adulto. Além disso, a criança é surda à 

correção, como revelam os exemplos abaixo: 

7. a) Criança: Want other one spoon, Daddy. 
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b) Pai: You mean, you want “the other spoon.” 

c) Criança: Yes, I want other one spoon, please, Daddy. 

d) Pai: Can you say “the other spoon”? 

e) Criança: Other... one... spoon. 

f) Pai: Say... “other.” 

g) Criança: Other. 

h) Pai: Spoon. 

i) Criança: Spoon. 

j) Pai: Other... spoon... 

k) Criança: Other.. spoon... Now give me other one spoon? 

(iii)- Teoria da formação de “regras” e construção de uma gramática: 

 Para Fromkin e Rodman, as teorias anteriores falham em alguns aspectos, pois estas 

não seriam suficientemente explicativas, não dando conta de alguns aspectos do processo 

de aquisição, como por exemplo, os “erros” sistemáticos cometidos pelas crianças, a 

velocidade com a qual elas adquirem as “regras” básicas de uma gramática, a desenvolvida 

habilidade de apreender uma língua sem instruções formais mais específicas, além da 

constatação da regularidade no processo de aquisição da linguagem através das línguas. 

 Neste sentido, surge uma proposta que busca na estruturação genética a explicação 

para estas questões levantadas. Seguindo a Teoria de construção da gramática, os autores 

defendem que as crianças já nascem totalmente equipadas com pré-requisitos neurais, 

preparados para a aquisição da linguagem. Um dos exemplos utilizados pelos autores, na 

tentativa de corroborar com esta hipótese, baseia-se na observação de certa progressão de 

“regras” mais simples para “regras” mais complexas de uso de elementos negativos em 

inglês. Segundo eles, tal progressão seria possível devido a esta capacidade interna de 
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adquirir linguagem, e não de imitações ou reforços negativos ou positivos. As crianças 

produziriam sentenças cada vez mais complexas, não pelo fato de estarem imitando 

sentenças antes ouvidas ou simplesmente seguindo considerações de falantes adultos, mas 

sim por possuírem um aparato neural que permite esta evolução: 

8. a) Declarativa: I want some food. 

b) Negativa 1: No want some food. 

c) Negativa 2: I no/don't want some food. 

d) Negativa 3: I don't want no food. 

e) Negativa 4: I don't want any food. 

 Na sentença declarativa, observa-se a estrutura sintática mais simplificada, que 

servirá de base para a composição das estruturas negativas subseqüentes. Na sentença 

negativa 1, observa-se já a utilização do primeiro elemento negativo, no, no início da 

sentença. Na negativa 2, visualiza-se, inicialmente, uma mudança de posição do elemento 

negativo na sentença, partindo para uma posição, logo após o pronome pessoal. Outro 

apontamento importante reside na concorrência entre o primeiro elemento de negação e um 

novo, sendo este a palavra don't. Na negativa 3, o segundo elemento de negação passa a 

ser utilizado definitivamente na posição 1, ocorrendo um deslocamento do primeiro 

elemento , no, para uma posição II, após ao verbo want, eliminando com isso a palavra 

some, ocupante desta posição inicialmente. Por fim, na sentença negativa 4, o no é 

substituído pelo elemento negativo adequado de acordo com a gramática do inglês, o any.  

 Tal postura, de considerar a linguagem como algo inato, estruturada por “regras” já 

existentes desde o nascimento, baseia-se na Hipótese Inatista, que permeia muitas teorias 

sobre aquisição. De acordo com esta hipótese, as crianças nascem com as capacidades 

biológicas necessárias para utilizar os sons, ou gestos, para adquirir linguagem. Em outras 

palavras, aprender uma língua seria tão natural para o ser humano como aprender a andar. 
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Um outro fato importante residiria nas semelhanças entre os estágios de aquisição da 

linguagem, observadas em processos de aprendizagem de crianças em uma grande 

variedade de línguas humanas distintas. 

 Um dos principais defensores desta visão é Chomsky (1965: 58), que explica a 

habilidade de adquirir a linguagem da seguinte forma: 

“It seems plain that language acquisition is based on the child's 

discovery of what from a formal point of view is a deep and 

abstract theory - a generative grammar of his language... A 

consideration of the character of the grammar that is acquired, the 

degenerate quality and narrowly limited extent of the available 

data, the striking uniformity of the resulting grammars, and their 

independence of intelligence, motivation, and emotional state, over 

wide ranges of variation, leave little hope that much of the structure 

of the language can be learned by an organism initially uninformed 

as to its general character... It may well be that the general features 

of language strucutre reflect, not so much the course of one's 

experience, but rather the general character of one's capacity to 

acquire knowledge.” 

  Os princípios gerais inatos que permitem a aquisição da linguagem, desde o 

nascimento, de maneira não consciente e constante, sem nenhum tipo de instrução 

específica ou suficientemente efetiva para auxiliar no processo, estariam relacionados à 

Gramática Universal. Esta Gramática Universal estaria relacionada, ou serviria de base, 

para a estruturação de todas as outras gramáticas específicas das línguas humanas. 

Com a evolução dos estudos sobre o desenvolvimento lingüístico, outras hipóteses mais 

específicas surgiriam, como aquelas que versam sobre a aquisição das categorias 
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funcionais, responsáveis pela variação paramétrica verificada entre línguas naturais. 

  

3.1.3.Aquisição da sintaxe. 

Muitos autores inatistas defendem a hipótese de que a gramática das crianças é 

baseada em leis semânticas, unicamente. Isso consistiria em acreditar que em estágios mais 

iniciais da linguagem, as crianças teriam somente, em suas gramáticas, categorias 

semânticas, como os papéis temáticos (Agente ou Tema), e não categorias sintáticas ou 

relações sintáticas, como nome, sintagma nominal, verbo, sintagma verbal, sujeito, objeto, 

etc. Porém, segundo Hyams (1986), baseando-se em dados de crianças italianas em 

processo de aquisição de L1, as relações sintáticas entre os constituintes já seriam 

evidenciadas por intermédio da concordância verbal que reflete uma relação sintática e não 

semântica, como revelam os dados infantis abaixo: 

9. a) Io vado fuori 

“Eu vou (para) fora.” 

b) Gira il pallone. (desinência a concordando com a terceira 

pessoa singular pallone) 

“Gira o balão.” 

 Segundo Hyams, a existência desses dados, indicaria que cada um dos estágios 

evolutivos da gramática infantil de um indivíduo seria qualitativamente similar à gramática 

de um adulto, incluindo componentes sintáticos e semânticos.  

3.2. Hipóteses sobre a aquisição de L1   

 Na literatura gerativa, existem duas hipóteses centrais sobre o desenvolvimento da 

gramática em L1: A hipótese da maturação e a da continuidade.  
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3.2.1. A hipótese da maturação: 

De acordo com a hipótese da maturação, defendida por Radford (1990) (cf. Neves, 

2001) dentre outros, o conhecimento gramatical aumenta com o passar do tempo. Nem 

todos os princípios universais ou categorias funcionais estão disponíveis desde o início do 

processo de aquisição da linguagem. A maturação dos princípios dependeria não da 

exposição aos dados, mas sim de um tempo biologicamente definido. Os princípios e as 

categorias funcionais passam a operar segundo o processo de maturação da GU. 

 Cook e Newson (1996) (cf. Marques, 2004), comparam a hipótese da maturação ao 

desenvolvimento dos dentes de uma criança, que vão nascendo em estágios biologicamente 

pré- determinados. 

 Durante a aquisição de uma língua, a criança deve fixar os parâmetros associados às 

categorias funcionais. Para Radford (1990) e outros maturacionistas, existe um estágio pré-

funcional nas gramáticas iniciais das crianças em que não ocorrem categorias funcionais, 

conforme revelam os dados da fase telegráfica. Esta é a hipótese da Mini- Oração, segundo 

a qual, nos estágios iniciais, só há categorias lexicais. As categorias funcionais vão 

eclodindo com o passar do tempo. Como não há categorias funcionais nestes estágios 

iniciais, as orações produzidas pelas crianças são constituídas por categorias lexicais NP-

VP-AP-PP. Assim, são comparadas às Mini Orações da gramática do adulto. 

 Para o autor, elemento funcional e a categoria funcional correspondente têm uma 

relação direta entre si. A presença de um implica na presença do outro. Se há elemento 

funcional é porque há categoria funcional a que ele se associa. Sendo assim, os dados 

abaixo revelam a ausência de CP na gramática das crianças, já que o complementizador 

“que” não é produzido: 

   10. a) Eu acho caiu meu shapato. (Mariana, 1;9) 

         b) Usinho papai deu (Gabriel, 2;4) 
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 Com relação ao parâmetro do sujeito nulo, Radford postula que nos estágios iniciais 

da aquisição não haveria a projeção funcional do sintagma flexional (IP), categoria esta 

responsável pelo licenciamento do sujeito. Desta maneira, os enunciados sem sujeito 

produzidos pelas crianças falantes de qualquer língua devem ser analisados como não 

tendo a projeção lexical do sujeito e não como tendo sujeito nulo: 

   11. a) Change pants.   

b) Papa change pants. 

 O uso do infinitivo em orações principais estaria associado à não manifestação da 

categoria de flexão. 

3.2.2. A hipótese da continuidade (Oração Plena): 

 Hyams (1986 e 1994) (cf. Neves, 2001) defende a hipótese da continuidade forte, 

que postula que os princípios e as categorias funcionais da Gramática Universal (GU) já 

estariam presentes desde o início do processo da aquisição da linguagem. A diferença entre 

a gramática da criança para a do adulto seria em termos lexicais. 

 A autora (1994) propõe a hipótese da Oração Plena segundo a qual todas as 

categorias funcionais já estariam manifestadas nas representações oracionais das 

gramáticas das crianças em todos os estágios de aquisição. Para Hyams, não há uma 

correspondência um a um entre categoria funcional e elemento funcional. A ausência do 

complementizador “que” em (10) não indica que CP esteja ausente na gramática inicial, 

mas sim que a criança ainda não adquiriu o elemento lexical. Neste caso, a conjunção 

“que”. As evidências para a ocorrência de categorias funcionais são de natureza sintática, 

de acordo com a investigadora. Havendo um complemento deslocado, como em (10b), 

constitui evidência para a manifestação de CP à esquerda. 

Hyams explica a ocorrência do sujeito nulo nas gramáticas iniciais da seguinte 

forma: a GU, traz como valor “default”, o traço (+) para o parâmetro do sujeito nulo, 
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independentemente da língua- alvo ser (+pro-drop) ou (- pro-drop). Por exemplo, se a 

criança for falante do italiano, ela permanecerá com o parâmetro (+ sujeito-nulo), porém se 

ela for falante de francês, ela mudará de (+pro-drop) para (- pro-drop) com base nos dados 

do Input. Ao perceber a presença de pronomes expletivos na língua, a criança trocaria o 

valor do parâmetro. 

3.2.3. A Hipótese da continuidade fraca. 

 Esta hipótese defende que os princípios gramaticais estão disponíveis desde o início 

do desenvolvimento lingüístico. Só que as categorias funcionais vão surgindo aos poucos 

com base nos dados do input . Elas não estão todas presentes nos estágios inicias da 

aquisição. 

Para Crain e Thorton (1998) (cf.Marques, 2004), as gramáticas iniciais podem 

produzir estruturas possíveis em outras línguas e que diferem da língua- alvo.  

Na hipótese da continuidade fraca, o input é essencial. É a percepção do input que 

leva à manifestação das categorias funcionais. Esta hipótese faz uma correlação entre a 

aquisição do elemento funcional e a categoria funcional correspondente. Primeiro a 

criança, por exemplo, adquire o paradigma flexional para então eclodir a categoria 

flexional.  

Segundo Vainikka e Scholten (1994) (cf. Neves 2001), na aquisição de L1 ou na 

aquisição de L2, os estágios de desenvolvimento das categorias funcionais são os mesmos. 

Com base na aquisição do alemão como L2 por falantes de diferentes L1s, os autores 

sugerem que as seguintes fases de evolução das categorias funcionais: 

 (i) VP em que a ordem observada é SOV, que não é a ordem do input. Neste 

estágio, não há modais, nem concordância, apesar de haver sujeito nulo. 

 (ii) FP (FP= Functional Phrase): é uma Projeção Funcional não especificada para 

traços de concordância. Nesta fase, há uma diminuição de sujeitos nulos, mas nem sempre 
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ocorre concordância verbal. 

 (iii) AgrsP: Neste estágio já surge a categoria AgrsP plena. Como conseqüência, 

observa-se ausência de sujeito nulo porque o valor do parâmetro pro-drop foi adquirido e 

os verbos passam a ser flexionados regularmente. 

 (iv) CP: Esta seria a última categoria funcional a ser adquirida.   

 Neste estudo ainda é relatado que na aquisição do alemão como L2, os aprendizes 

transferem o valor do parâmetro da ordem de sua língua no estágio VP, mas ao adquirirem 

as categorias funcionais, essa transferência cessa. Os estágios do desenvolvimento das 

categorias funcionais em L1 e em L2 mostram que crianças e adultos seguem os mesmos 

estágios, o que indica que ambos têm acesso direto a GU. 

 Passamos agora para a apresentação das hipóteses sobre a aquisição de L2. 

3.3. A aquisição de L2: 

 Sauter (2002) (cf. Marques 2004) sugere as seguintes possibilidades  para o estado 

inicial de L2 com relação à transferência de L1 e ao papel da GU. 

(i)  Nenhuma transferência / Nenhum acesso. 

 De acordo com tal hipótese nem a L1, nem a GU definem o estado inicial da L2. 

Para Clahsen e Muysken (1986), a aquisição de L2 é guiada por outras faculdades 

cognitivas e não pela faculdade da linguagem. A L1 do aprendiz não tem tampouco 

influência na aquisição  da L2. 

(ii) Nenhuma transferência / Acesso total. 

 Para os adeptos desta proposta, não há transferência das propriedades paramétricas 

da L1, mas a GU está disponível desde o início. 

(iii) Transferência parcial  / Nenhum acesso. 

  Segundo essa visão, algumas das propriedades de L1 são transferidas para L2, mas 
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não todas. Como não há acesso à GU, não há refixação de parâmetros. 

(iv) Transferência parcial / Acesso total. 

 Algumas das propriedades de L1 são transferidas para L2. Como a GU está ativada, 

há refixação de parâmetros. 

(v) Transferência total / Acesso total. 

 De acordo com essa proposta, o estado inicial da L2 se equivale ao estado final de 

L1. Quando o aprendiz percebe que a sua análise não condiz com os dados do input, ele 

refixa os valores dos parâmetros necessários. Esta é a hipótese defendida por White (2002).  

(vi) Transferência total / Nenhum acesso. 

  Da mesma forma que a proposta acima, o estado inicial da L2 se equivale ao estado 

final da L1. Para Sauter, com base em seu estudo sobre a aquisição do parâmetro do sujeito 

nulo em L2, não há refixação paramétrica. Assim, a GU não se encontra disponível na 

aquisição de L2 por adultos.  

 Sauter, em sua pesquisa sobre aquisição do parâmetro do sujeito nulo em inglês 

como L2, por falantes adultos do italiano e do espanhol15, tinha como foco observar se o 

valor do parâmetro da L1 do aprendiz (+pro-drop), assim como suas propriedades eram  

transferidas para L2 (-pro-drop). Foram destacadas três propriedades associadas ao 

parâmetro do sujeito nulo em italiano e espanhol. As propriedades são: (i) omissão do 

sujeito referencial e do expletivo, (ii) inversão do sujeito; e (iii) movimento do verbo para 

AgrS. 

 O autor observou alguns dados relacionados às propriedades do sujeito nulo, na 

interlíngua, a saber: (i) sujeito nulo referencial; (ii) omissão de Sujeitos Expletivos – neste 

                                                

15 Os sujeitos investigados tinham dois anos de exposição ao inglês. Viviam em países onde o inglês era a 

língua alvo. 
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item, o autor identificou que 50% de sua amostra nunca usava o pronome expletivo e os 

aprendizes mais proficientes utilizavam o expletivo de forma inconsistente; (iii) inversão 

do sujeito – foi observada a presença de sujeitos pós-verbais; (iv) posição de advérbio em 

relação ao verbo - aqui foi constatado que o advérbio se posiciona a direita do verbo como 

na L1 dos aprendizes16. Os dados abaixo ilustram tais propriedades da interlíngua dos 

aprendizes observados: 

   12. *Because______ were talking to each other. 

   13.*____seems my friend Maria. 

   14.* After come back the fire brigades. VS 

   15.*I need absolutely this piece of paper. 

 Para Sauter, os dados revelaram que há transferência de valor do parâmetro do 

sujeito nulo de L1 para L2. O estado inicial de L2 é a gramática de L1, confirmando assim 

a hipótese de Transferência total. Para o autor, não há mudança no valor do parâmetro do 

sujeito nulo de L1 para L2, pois todas as propriedades são mantidas em L2 pelo período de 

dois anos de observação. Não foram encontradas evidências para a confirmação de acesso 

à GU. 

 Marques (2004), assim como Sauter, pesquisou a respeito do parâmetro do sujeito 

nulo na aquisição do inglês como L2 por brasileiros adultos. Postulou, então, que há uma 

transferência inicial dos valores paramétricos de L1 para L2 nos níveis básico e elementar, 

no nível mais avançado é evidenciado o papel ativo da GU no processo de aquisição. Em 

um primeiro momento, o aprendiz transfere o valor do parâmetro [+sujeito nulo], mas em 

um segundo momento, os traços das categorias funcionais vão gradualmente sendo 

especificadas à medida que as unidades morfológicas relevantes à aplicação do parâmetro 

                                                

16 Dados retirados de Sauter (2002) 
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vão sendo adquiridas. O autor assume então, a hipótese “transferência total / acesso total”, 

porque nos estágios mais avançados, há refixação do valor do parâmetro. O investigador 

constatou que os sujeitos referenciais e expletivos passam a ser preenchidos em alta 

freqüência e que os aprendizes não aceitam e nem produzem estruturas com inversão do 

sujeito. 

 Nas próximas seções, apresentaremos os estudos referentes à aquisição de 

causativas e de interrogativas em L1 e em L2. 

3.4. A aquisição de causativas. 

3.4.1. A Aquisição das causativas em L1: 

 Murasugi et alii (2002), a partir de um estudo longitudinal, discutem a aquisição 

das causativas do japonês como L1. As causativas lexicais são adquiridas antes do que as 

causativas sintáticas ou produtivas, segundo constataram. 

As autoras dividem em quatro estágios, a aquisição  das causativas em japonês 

como L1: 

 (i) A aquisição de estruturas bi-transitivas.  

 (ii) A aquisição dos itens lexicais que preenchem as estruturas bi-transitivas.  

 (iii) A aquisição da causativa lexical com -sase.  

 (iv) A aquisição das causativas sintáticas com -sase.  

No primeiro estágio, Akkun, a criança investigada, com mais ou menos 2 anos de 

idade, constrói sentenças sem  verbos. No exemplo abaixo, nota-se a ausência do verbo 

“dar”: 

16.Koe Papa, daí doozyo. (2.0) 

     'Esse papai por favor.' 

     'Esse (eu quero dar) para o papai.' 
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Em (16), apesar de não haver o verbo “dar”, hai doozyo “sim for favor”, aparece ao 

fim da expressão substituindo o verbo. No segundo estágio, Akkun, aos 3anos, começa a 

produzir sentenças bitransitivas e a usar o verbo suru “fazer” no lugar de verbos lexicais. 

Akkun começa a produzir sentenças com verbos inacusativos corretos por volta desta 

idade: 

17.Akkun-no papa-ga muchi yatta toki, ame-ga futta. 

Akkun gen papai nom mosquito fazer quando chuva nom chove. 

“Papai de Akkun, quando chove o mosquito rodeia a luz.” 

 É neste estágio que Akkun começa também a supregeneralizar as causativas. Em 

japonês, como já mencionado, existem vários pares de verbos transitivo e inacusativo que 

são morfologicamente relacionados, como (18) ilustra: 

18. a) miseru - mostrar; miru - ver  

b)oshieru - ensinar; osowaru - ser ensinado  

c) todokeru- entregar; todoku- ser entregue 

d) utsusu- copiar; utsuru- ser copiado 

Akkun freqüentemente usava inacusativos como transitivos ou bitransitivos ou 

transitivos como bitransitivos. Esses erros continuaram até quatro anos e oito meses. Veja 

no exemplo (19) que a criança emprega a forma “ver”, no lugar de “mostrar”. Isto é, uma 

forma transitiva é empregada no lugar de uma bitransitiva: 

19. Koe jiichan-ni miyu 

      Isso avô dat ver 

     “(Vou) mostrar isso para o vovô.”   

No terceiro estágio, Akkun usa os verbos regulares na forma causativa, mas o 
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morfema -sase está ausente17: 

20. Mama Akkun non-de (2,8) 

      Mamãe Akkun beber - forma de pedido 

     “Mamãe dê de beber para o Akkun.” 

Em (20), o verbo nomu “beber” foi empregado sem o morfema causativo-sase 

(nom-ase-ru) , necessário na forma verbal do adulto. Isto é, o causativo utilizado pela 

criança é Ø. O terceiro estágio caracteriza-se, então, pela aquisição da causativa lexical. 

No quarto e último estágio, Akkun começa a produzir as primeiras causativas 

sintáticas, por volta dos 5 anos: 

21. Obachan-no tokoro de tabemasu-att, biiru dake sase-te kudasai 

Vovó gen casa no comer-pos interjeição ceveja somente beber deixar por favor 

“(Eu vou) comer na casa da vovó. Eh, me deixa beber só cerveja, por favor.” 

 Nesta sentença, Akkun pediu para sua mãe deixar ele mesmo comer ou beber algo e 

não para ser alimentado. Logo, o causee, não expresso na sentença acima, é um agente, o 

que caracteriza a construção como causativa sintática além do tipo semântico desta que é 

causativa indireta. 

 Os dados mostram que as causativas lexicais com -sase e os bitransitivos são 

adquiridos no mesmo período e do mesmo modo.  

 O importante aqui é observar que as causativas lexicais são adquiridas antes das 

causativas sintática. Além disso, para o sentido causativo não é necessária a presença de 

um morfema causativo fonologicamente expresso, como sase, já que a criança pode 

utilizar, nesses casos, um morfema causativo abstrato (Ø). 

                                                

17 Em japonês o verbo “beber” pode ser causativizado lexicalmente significando “dar de beber”. 
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3.4.1.1 Explicação para supergeneralização das causativas 

Fuji, Hashimoto e Murasugi (2008) discutem a subgeneralização e a 

supergeneralização das causativas na aquisição do japonês como L1. Para as autoras a 

produção de causativas sem –sase indica apenas que as crianças não realizam 

foneticamente tal morfema, embora o morfema esteja representado na estrutura verbal. 

Outro tipo de erro é a duplicação da causativa. Mesmo que o verbo possa ser 

causativizado, a criança adiciona, desnecessariamente, o morfema causativo –sase, 

construindo uma forma inaceitável na língua-alvo. A hipótese de Fuji et alii é que no caso 

da subgeneralização o v existe, mas é foneticamente nulo como no inglês e no português. 

 Na perspectiva de Murasugi e Hashimoto (2004) o morfema causativo –sase é a 

expressão do vezinho [causa]. Sendo assim, os verbos transitivos que ocorrem nos pares 

causativo/ incoativo expressam o complexo v+ VP em que diferentes morfemas são 

empregados na expressão lexical de vCausa, como ilustram (22)- (25): 

(22) Utsu-s-(r)u = V – v (causa) – Presente (fotografar) 

(23) Todok-e-ru = V – v (causa) – Presente (entregar) 

(24) Osh-ie-ru = V – v (causa) – Presente (ensinar) 

(25) Too-s-(r)u = V – v (causa) – Presente (permitir a passagem) 

 Diferentemente do japonês, em línguas como o inglês e como o português, v causa 

é abstrato (Ø) como em: afundar, queimar, fechar, abrir.  

 Para Murasugi e Hashimoto, o complexo v+VP é adquirido por volta dos dois anos 

de idade, porém a forma correta para v causativo é adquirida bem mais tarde, Então, nos 

estágios iniciais de aquisição, as crianças expressam v causa como Ø, produzindo 

sentenças como em (20) reproduzido novamente abaixo como em (26): 

   26. Mama Akkun non-de (2,8) 
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    Mamãe Akkun beber - forma de pedido 

   “Mamãe dê de beber para o Akkun.” 

Este fenômeno é chamado de subgeneralização pelas autoras. E é neste ponto que 

as crianças passam a produzir erros de transitividade. Usam verbos transitivos como 

intransitivos e vice-versa.  Como v causa é realizado inicialmente como Ø, as crianças não 

diferenciam as formas transitivas das intransitivas. Para elas, tanto transitivos quanto 

intransitivos podem se combinar com o causativo Ø. Esta possibilidade explica os erros 

como (19). 

Em um estágio posterior, em torno dos três anos de idade, a criança produz erros de 

supergeneralização. Elas percebem que v causativo possui expressão fonológica em 

japonês, porém, não sabem empregar de forma correta. Os erros nesta fase são de dois 

tipos: (i) “verbo + sase”, e (ii) “verbo causativo + morfema causativo”. Em (27), elas  

usam um intransitivo com o morfema causativo, como (27), quando para o adulto, tem-se a 

forma causativa. Porém em (28), tanto o se quanto o shi expressam o v causativo. Assim 

ocorre uma duplicação da causativa: 

27. Oki  -sashi  -te. 

Acordar -caus  -pedido 

Me acorde. 

Forma correta: Ok –oshi –te. 

28. Mi  -se  -shi –te. 

Ver -caus -caus –pedido 

Me mostre. 

  Forma correta: Mi -se -te 

 No estágio de supergeneralização, a criança não identifica a realização dos 
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morfemas funcionais (causativo e incoativo) nos verbos. Para ela, os verbos ainda não 

estão morfologicamente segmentados. Mise, por exemplo, é tratado como verbo “ver” e 

não como “mostrar”. Então, para que a criança expresse “mostrar” ela adiciona o –sase, 

gerando supergeneralização.  Em resumo, existem dois tipos de supergeneralização: uma 

com o radical verbal correto, mas não apropriado, usado com sase e outro com um verbo 

causativo duplicado com o morfema causativo. 

 Todos esses dados revelam que, desde o início, as crianças têm a estrutura causativa 

v + VP. O que elas ainda não adquiriram na fase dos erros é a realização fonológica do 

morfema causativo.  

 Passamos agora a descrever a aquisição de causativas lexicais em português como 

L1. 

3.4.2. A aquisição de causativas em português como L1 

 Figueira (1985) analisou a fala de sua filha, Anamaria, dos 2,8 até 5,0 anos, e, com 

base nos dados, a autora observou os desvios das estruturas causativas produzidas pela 

criança. 

 A autora relata que, inicialmente, a criança utiliza verbos não-causativos 

(inergativos e inacusativos) como causativos18. 

29. Mãe, não sei se este balanço vai  te cair (3;8)  

30. (A apanha uma florzinha na jardineira e dá para Elza) Eu vou 

morrer essa. (4;8)  

    31. Eu vou dormir ele aqui. (4;7)  

Depois a criança utiliza um verbo causativo como não causativo.  

32. Matou em meu pé. (= Morreu em meu pé) (2;10) 

                                                

18  Exemplos retirados de Figueira (1985: 76:89) 
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    33. Lá na festa derrubou isso aí... (= Lá na festa caiu isso aí) (3;7)  

34. Não. Tirou tudo. (= Saiu tudo) (3;2)   

35.Tá tirando o durex, mãe. Mãe, o durex tá tirando (= Tá saindo o 

durex)  (4;6)   

A explicação dada pela autora é a de que a criança emprega os verbos de forma 

indiferente em construções causativas e não-causativas. As crianças assumem a ordem 

sintática agente-verbo-objeto. Para elas, a presença ou não de um sujeito agentivo é que 

determina o significado causativo. Isto é, as crianças se baseiam na estrutura sintática para 

expressar o significado causativo.  

 De acordo com Figueira, aprender a causatividade do português é identificar os 

verbos que podem ser causativizados lexicalmente. A pesquisadora também ressalta que, 

durante o processo de aquisição da causativa perifrástica, a criança utiliza o verbo “fazer” 

para expressar causa direta e indireta indiferentemente. Para a autora o começo do uso da 

causativa perifrástica indica uma mudança no papel do agente. A ocorrência de “fazer” é 

um subterfúgio para a introdução de um agente.  

 Segundo Neves (2007), desde o começo do processo de aquisição das causativas é 

observado o uso dos verbos transitivos como inacusativos e de verbos intransitivos como 

causativos. Existe uma maior tendência para a supergeneralização de inacusativos. Os 

transitivos ocorrem com menor freqüência. 

 Neves, assim como Figueira, também observou que para a criança tanto a causativa 

lexical quanto a causativa perifrástica são utilizadas para expressar causa direta. O 

morfema causativo lexical pode tanto ser expresso como Ø, como na língua-alvo, quanto 

como “fazer”. Estes desvios têm sua freqüência diminuída paulatinamente de acordo com 

cada indivíduo. 
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3.4.3 A aquisição de causativas em L2:  

A mesma supergeneralização das causativas verificada em L1 é também constatada 

nas fases iniciais de aquisição de L2. Segundo Montrul (1997) (cf. Cabrera e Zubizarreta, 

2003), tanto na aquisição do inglês quanto na aquisição do espanhol como L2, os 

aprendizes adultos aceitam sentenças em que verbos inacusativos não-alternantes e verbos 

inergativos são causativizados, como indicam os exemplos agramaticais abaixo: 

    36.* Peter laughed Mary./ *Pedro rió a Maria. 

   37. * O mágico desapareceu o coelho.  

De acordo com Cabrera e Zubizarreta, porém, a aquisição de causativas em inglês e 

em espanhol como L2 não é semelhante ao que ocorre em L1. Nos estágios iniciais, nota-

se que há uma supergeneralização, mas só entre os verbos inacusativos: Isto é, tanto os 

inacusativos que alternam quantos os que não alternam em L1 são causativizados em L2. 

Já os inergativos não são verificados em forma causativa  nem nos estágios iniciais nem 

nos intermediários. Verifica-se, então, uma transferência de L1. Estruturas causativas 

licenciadas em L1, mas não em L2, são consideradas aceitáveis pelos aprendizes em testes 

de julgamento de gramaticalidade. Em inglês, por exemplo, verbos inergativos não podem 

ser causativizados, como indicam os exemplos a seguir: 

38.a) The soldiers marched. 

b) *The general marched the soldiers. 

Acontece que esses verbos de mudança de locação (manner-of-motion verbs) 

quando aparecem com um complemento PP (sintagma preposicionado) com significado de 

alvo, podem ser causativizados: 

39.a) The soldiers marched to the camp. 

b)  The general marched the soldiers to the camp. 
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Em espanhol, esta possibilidade não existe.  

Então, as autoras perceberam o seguinte fato: aprendizes do inglês como L2, 

falantes do espanhol, rejeitaram essas construções do inglês. Já aprendizes do espanhol 

como L2, falantes do inglês, aceitaram essas construções em espanhol, apesar de serem 

agramaticais nesta língua. Trata-se então de transferência das propriedades das causativas 

de L1 para L2. 

Com base em seus experimentos sobre a aquisição de causativas em L2, as autoras 

chegaram às seguintes conclusões: 

(i) A supergeneralização das causativas em L2 é uma questão de transferência de L1.  

Nos estágios iniciais e intermediários há transferência do significado estrutural das 

causativas lexicais que motiva a supergeneralização. Os verbos que expressam mudança de 

estado ou de locação aparecem na estrutura SVO (PP) que corresponde ao significado 

postulado por Cabrera e Zubizarreta: 

 40. Causa [Mudança de estado / locação] 

(ii) Perda da supergeneralização e transferência das especificidades lexicais das causativas 

em L1.  

 Esse estágio é observado em nível avançado. De acordo com as autoras, ocorre a 

transferência das seguintes propriedades de L1: (a) alguns verbos de mudança de estado ou 

locação que não participam da alternância transitivo/ intransitivo, não só em Inglês como 

em espanhol. (b) Em inglês, mas não em espanhol, verbos de movimento podem ser 

causativizados se aparecerem com um complemento do tipo PP (sintagma preposicionado). 

3.4.4 Acesso e transferência 

 Okamoto (2007) realizou um experimento para investigar o efeito da estrutura 

argumental e da morfologia relacionada à mudança da estrutura argumental da L1 na 
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aquisição da alternância causativa em L2.  

 O autor testou a aceitação de construções causativas do japonês como L2 entre 

aprendizes falantes de inglês. 

 Como vimos, a gramática da alternância causativa em japonês é mais abrangente 

em japonês do que em inglês e português. Vários tipos de verbos –inergativos, transitivos e 

inacusativos podem ser causativizados em japonês. Assim, tanto verbos causativos do 

inglês ou português podem ocorrer como incoativos, quanto verbos inacusativos não-

alternantes podem aparecer como causativos, conforme ilustrado em: 

   41. Himo ga kir-e-ta 

         Corda nom cortar-inc- pass 

         “A corda cortou” 

   42. Magician ga usagi o ke-shi-ta 

        Mágico nom coelho acus desaparecer-caus-pass 

        “O mágico desapareceu o coelho” 

 Okamoto conduziu o experimento com duas perguntas subjacentes: (i) os 

aprendizes do japonês transferem a estrutura argumental de sua L1?; e (ii) a estrutura 

argumental da L2 é afetada pela morfologia da alternância da L1? 

 O teste realizado por Okamoto foi baseado em Montrul (2001) e constituiu uma 

tarefa de julgamento de aceitabilidade realizado via Internet. Uma figura ilustrando um 

evento causativo (com agente), ou um evento incoativo era apresentado ao sujeito. Junto 

com as figuras foram colocados pares de sentenças: lexical e sintático. (43) contém os 

pares de sentenças apresentadas com figuras ilustrando eventos sem agente-incoativos. 

Uma sentença com verbo inacusativo e outra com verbo na passiva. (44) mostra os pares 

empregados para a ilustração das figuras causativas: uma estrutura com causativa lexical e 
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outra com causativa sintática: 

   43. a) The rabbit disappeard  

Usagi ga kieta. 

      b) The rabbit was disappeard  

Usagi ga kierareta. 

44. a) The magician disappeared the rabbit  

Magician ga usagi o keshita. 

               b) Magician ga usagi o kesaseta.  

The magician made the rabbit disappear. 

 A idéia subjacente ao uso dessas construções era a seguinte: naquelas estruturas em 

que a L1 do aprendiz (o inglês, no caso) não tivesse a alternância (causativa /incoativa), ele 

escolheria a forma sintática ou a forma passiva (incoativa). Se o aprendiz do japonês 

mostrasse preferência pela causativa sintática, por exemplo, “fez o coelho desaparecer”, ao 

invés de a causativa lexical “desapareceu o coelho”, a interpretação do pesquisador seria: 

como em inglês a verbo “desaparecer” não ocorre na alternância, há transferência da 

estrutura argumental da L1 para a L2. 

 Os resultados mostraram que há transferência da estrutura argumental da L1 para a 

L2, até nos níveis mais avançados. Os aprendizes foram resistentes na aceitação das formas 

causativas lexicais de verbos “desaparecer” e “ocorrer” porque em sua L1, estes só são 

realizados como intransitivos. 

 Conforme sugere Okamoto, para que o aprendiz do japonês adquira a alternância 

causativa, é preciso que ele: (i) adquira os verbos que podem participar na alternância e (ii) 

aprenda cada reflexo morfológico do morfema causativo em seu uso lexical (-sase, -shi-

,etc) 
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3.5 A aquisição de interrogativas em L1 

 De acordo com o estudo de Okada e Grinstead (2003), que se basearam em um 

corpus de fala espontânea, proveniente de uma criança japonesa (Aki), cujos enunciados 

foram gravados de 1;4 até 3;0 anos, o nódulo de CP aparece desde o início da aquisição 

dos nódulos funcionais na L1. Segundo os autores, as estruturas sintáticas associadas ao 

CP surgem juntas, como interrogativas e tópicos, bem como os elementos funcionais 

associados ao CP: A partícula interrogativa e o marcador de tópico, como ilustram os 

dados a seguir: 

   45. Kyooryuusan wa. (2;3) 

         Dinossauro top 

        “Quanto ao Sr dinossauro?” 

   46. Te kakoo ka? 

        Mão desenhar int 

      “(Eu devo) desenhar a minha mão?” 

 Cumpre notar que nos estágios iniciais, percebe-se que a partícula interrogativa 

pode estar ausente em interrogativas Qu: 

   47. Kotchi nani? 

       Isso o que? 

       “O que é isso?” 

 Além disso, para Okada e Grinstead há uma diferença temporal no surgimento dos 

tipos de sentenças onde CP pode ser encontrado. De acordo com a pesquisa, o surgimento 

das orações subordinadas com kara e as orações relativas é verificado  após o surgimento 

de estruturas simples com o nódulo CP. 
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 Cheng resume assim a questão da aquisição dos dois tipos de interrogativas Qu: em 

línguas com partículas “sim/não”, a partir do momento em que a criança adquiri-la, ela 

saberá que há uma partícula Qu e assim, que a sua língua não admite movimento sintático 

de palavra interrogativa. (:38): “The presence of yes/no particles thus provides positive 

evidence for positing wh-particles, which in turn leads to a hypothesis that the language is 

a language without syntatic wh movement.” Para crianças cuja língua tem movimento de 

Qu, ela já percebe desde o início que as palavras interrogativas devem se mover. 

3.5.1A aquisição de interrogativas em PB como L1 

 Segundo Grolla (2000), a aquisição de interrogativas com movimento de Qu ocorre 

relativamente cedo em PB como L1. A aquisição tardia em PB está relacionada a 

interrogativas com Qu in situ que, de acordo com a autora, só aparece por volta dos 4 anos. 

 Para Grolla, como o PB não tem partículas interrogativas, a primeira hipótese da 

criança é a de que a sua língua só tem interrogativas com movimento de Qu. Então, ela  

fixa o parâmetro do PB como[+ movimento de Qu]. Só quando a criança percebe, nos 

dados do input, construções A-barra em que os elementos à esquerda da oração são 

gerados na base é que vai ela  mudar o valor do parâmetro. 

 Estas construções são aquelas envolvendo tópicos, ou mesmo palavras 

interrogativas, que são DPs, mas que estão associadas a PPs dentro da oração. Isto é, o DP 

à esquerda não tem conectividade categorial com a categoria vazia, como em: (48) e (49): 

   48. Mais tapete, ele não anda [pro esp] (2;9) 

        (= mas no tapete, ele não anda) 

   49. Nenhum brinquedo, eu brinco [pro esp] (3;7) 

        (= Com nenhum brinquedo, eu brinco) 

 (48) e (49) são construções de tópico com uma categoria vazia que Grolla 
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denomina pro especial. 

 Parece, então, que tais construções são percebidas mais tarde pela criança. A partir 

da observação de [pro especial], ela muda o valor do parâmetro para [+/- movimento de 

Qu]. 

 Neves (2001) em seu estudo sobre a aquisição de interrogativas constata que as 

interrogativas com Qu in situ do PB são adquiridas por volta dos dois anos. Isto é bem 

mais cedo do que sugere Grolla. Tal constatação indica, então, que a pista necessária para a 

fixação do parâmetro do movimento de Qu é percebida logo no início da aquisição: 

   50. Tá poculando o quê? ( Gabriel, 2;8) 

                 51. Eu tomo lanchinho aonde? ( Marian,2;7) 

            

Por esta observação, podemos dizer que a criança ou percebe logo a existência de 

pro especial nos dados do input Também bem cedo as crianças estudas por Neves mostram 

ter conhecimento de pro especial: 

  52. A pena do papai, subi. 

      (Na perna do papai, subi)  

3.6. A aquisição de interrogativas em L2 

 Nesta seção, apresentaremos um breve resumo sobre a aquisição de interrogativas 

em japonês como L2. De acordo com o estudo de Umeda (2007), os falantes nativos de 

inglês, ao adquirirem o japonês como L2, apresentaram dificuldades em interpretar o 

escopo das orações interrogativas. 

 A partir do comportamento da partícula interrogativa ka em  orações interrogativas 

encaixadas do japonês, a autora traça o seguinte panorama. O escopo interpretativo da 

oração interrogativa varia de acordo com a posição da partícula ka na sentença, como por 
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exemplo: 

53. Mary wa [CP John ga nani o katta to] iimashita ka 

Maria tóp João nom o que acus comprou que disse int 

“O que l Maria disse que João comprou t l?” 

54. Mary wa [CP John ga nani o katta ka] iimashita ka 

Maria tóp João nom o que acus comprou int disse int 

“Maria disse o que l João comprou t l?” 

 Segundo Umeda no exemplo (53) a partícula ka aparece na oração principal. Com 

isso, o escopo da expressão interrogativa nani, situada na encaixada é a oração principal. Já 

no exemplo (54), a partícula ka está situada na oração encaixada e por isso o escopo da 

expressão interrogativa passa a ser a oração encaixada. 

 Para a autora, este comportamento difere do comportamento de interrogativas em 

inglês, pelo fato desta língua definir o escopo da oração interrogativa somente através da 

expressão interrogativa, já que não existe partícula. 

 Umeda defende inicialmente, que os aprendizes de japonês seriam capazes de 

identificar a diferença de escopo das duas orações através do acesso à GU, pois segundo 

seu estudo, nem o input, nem as comparações com a L1, nem o aprendizado em sala de 

aula seriam suficientes para realizar esta tarefa. 

 Posteriormente a autora conclui que há a possibilidade de se adquirir a estratégia 

interpretativa de orações interrogativas próprias do japonês, indicando acesso à GU.  

 Outra autora que discute a respeito da aquisição de interrogativas em L2 é Kayama 

(2004) que testou a hipótese do acesso total à GU e de transferência total de L1. Kayama 

analisou falantes do inglês aprendizes de japonês e constatou que ocorre a transferência do 
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parâmetro do Movimento de QU de L1 para a L2. Os aprendizes de japonês falantes do 

inglês moveram a palavra interrogativa, mostrando assim, a ocorrência de  transferência de 

L1 para a língua alvo.   

  No próximo capítulo, serão apresentados a metodologia  para a coleta de dados, os 

resultados dos experimentos e a discussão destes. 
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CAPÍTULO 4 

 

METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo apresentamos a metodologia adotada para a realização desta 

pesquisa , os resultados obtidos e a discussão dos resultados.   

4.1 Da natureza da pesquisa  

Este trabalho se propõe a investigar a aquisição das orações causativas e 

interrogativas do japonês por falantes adultos do português brasileiro, à luz da teoria 

gerativa. Temos por objetivo verificar as questões da transferência ou não de L1 para L2 e 

do acesso à GU. A escolha do tema sobre interrogativas se deve ao fato de que há uma 

diferença paramétrica entre a L1 e a L2. Enquanto a L1 (PB) permite movimento de Qu-, já 

que é [+/- movimento de Qu-], a L2 (japonês) só permite Qu in situ [-movimento de Qu]. 

Além disso, a realização do morfema que autoriza Qu in situ difere nas duas línguas. 

Enquanto em japonês tal morfema é fonologicamente realizado [ka], em português  é nulo. 

Quanto às construções causativas, existe também uma diferença entre as duas línguas, a 

saber: a L2 tem causativa morfológica (lexical ou sintática), mas não a L1 e a gama de 

verbos que pode ser causativizados lexicalmente na L2 é bem maior do que a da L1. 

4.2 Os informantes e a obtenção dos dados  

Para obtenção dos dados aqui discutidos foram realizados três testes. Estes foram 

aplicados na Faculdade de Letras da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Dois 

deles para turmas de Graduação do Curso de Português – Japonês e outro para a turma do 

CLAC (Curso de Línguas Aberto à Comunidade). 

Os testes foram aplicados em contexto de sala de aula, em três encontros distintos. 
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Foram integrantes da pesquisa as turmas de Japonês III, V e VII da graduação, e a turma 

IV do CLAC. Todos os participantes eram brasileiros, universitários, na faixa etária dos 

dezoito aos trinta e seis anos, somando um total de cinco informantes para o primeiro teste, 

de vinte e sete informantes para o segundo e de nove para o terceiro.  

No que diz respeito ao contato com a língua-alvo, os participantes da graduação 

apresentavam um ano e meio de estudo para a turma III, dois anos e meio de estudo para o 

nível V e três anos e meio de estudo para o último estágio- VII. Para a turma IV do CLAC, 

o tempo de estudo é de aproximadamente dois anos. Mas se estabelecermos um paralelo 

com a graduação, esta turma é equivalente ao período intermediário de formação, situado 

entre o segundo e o terceiro período da graduação.  Porém, alguns informantes possuem 

um tempo maior de estudo da língua como, por exemplo, o informante 14 do segundo teste 

que relata ter 10 anos de contato com a língua.   

Embora as turmas estudadas estejam situadas em níveis considerados como 

intermediário (III, V) e avançado (VII) para a grade curricular do curso de japonês, ao se 

levar em conta a proficiência dos alunos, temos um outro panorama. Estas turmas 

correspondem aos seguintes níveis: Básico 1- turma III e  turma IV (CLAC); Básico 2- 

turma V; e Intermediário 1- turma VII. Para representar o nível avançado, o segundo teste 

foi aplicado a uma professora da Graduação de Japonês, falante nativa de português que 

morou no Japão por dez anos e que leciona língua japonesa no Brasil há vinte seis anos. 

4.3 Os experimentos 

Foram realizados três experimentos para a obtenção dos dados. Todos os dados 

foram coletados em contexto de sala de aula, no final da aula de japonês. O primeiro foi 

aplicado à turma IV do CLAC. O teste consistia em treze sentenças interrogativas (tanto 

com pronomes interrogativos, como do tipo sim/ não) e três orações distratoras (duas 

afirmativas e uma negativa) a serem versadas para o japonês. Nas sentenças a palavra 
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interrogativa aparecia tanto in situ quanto movida.  

O segundo teste foi aplicado às três turmas (III, V, VII). Este foi um teste de versão 

em que os alunos deveriam passar para o japonês as orações dadas em português. Um total 

de vinte e seis sentenças para serem versadas para o japonês, com vocabulário básico para 

não dificultar a formação das estruturas. Destas orações, dez eram interrogativas, tanto do 

tipo sim / não quanto do tipo Qu. Nas sentenças do português, as palavras interrogativas 

apareceram tanto in situ quanto movidas, como em: “Taroo comeu o quê?” ou “ O que 

Hanako bebeu?”. As outras dezesseis sentenças eram causativas, que correspondiam em 

japonês às sintáticas e às lexicais. 

O terceiro experimento foi baseado no teste de Okamoto para a investigação de 

causativas. O teste consistia em figuras que correspondiam a duas situações: uma com 

agente e a outra sem agente. Aquelas que tinham agente eram do tipo “O mágico 

desapareceu o coelho” e “ O mágico fez o coelho desaparecer”. As sem agente eram: “O 

coelho desapareceu” e “*O coelho foi desaparecido.” Os aprendizes deveriam julgar a 

aceitabilidade dos pares de sentenças.  A idéia por trás destas sentenças era observar se o 

aprendiz de japonês dava preferências à causativa sintática ou à passiva para preencher as 

lacunas. Porém, se o aprendiz mostrasse a preferência pela causativa sintática “fez o coelho 

desaparecer” a interpretação, neste caso, seria: influência da estrutura argumental da L1, já 

que em português “desaparecer” não pode ocorrer no contexto de causativo lexical. 

Okamoto, ao final da sua pesquisa, verificou que os aprendizes tiveram dificuldades 

de aceitar a forma causativa com os verbos do tipo “desaparecer” e “ocorrer”, por exemplo 

porque estes, em inglês, só podem ser realizados como intransitivos. Então, para o autor, 

isto seria um indício transferência da estrutura argumental de L1.  

O teste em questão consistia na apresentação de uma figura e duas sentenças (A) e 

(B), somando um total de vinte figuras. Para as orações (A) de número ímpar, havia uma 
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sentença intransitiva, e para (B) ímpar a sentença era passiva. Nos itens pares (A) era 

transitiva e (B) causativa sintática. Os aprendizes deveriam escolher a sentença que melhor 

representasse a figura, podendo escolher (A) e (B) simultaneamente, conforme ilustra o 

teste no anexo (3). 

  1. Figura I: corda cortada 

  a) Himo ga kireta = A corda cortou. (intransitivo) 

      corda nom cortar pass 

  b) Himo ga kirareta = A corda foi cortada. (passivo) 

      corda nom cortar passiva pass 

  2. Figura II: Um homem cortando a corda. 

  a) Taroo ga himo o kitta = Taroo cortou a corda. (transitivo) 

  b) Taroo ga himo o kisaseta = Taroo fez a corda cortar. (causativo) 

Neste teste, pretendíamos verificar se os resultados encontrados por Okamoto para 

os falantes nativos do inglês aprendendo japonês seriam semelhantes ou não aos resultados 

obtidos com falantes de português brasileiro.  

 A seguir apresentamos os resultados dos experimentos da presente pesquisa. 

4.4 Apresentação e análise dos dados. 

4.4.1 Sobre a aquisição de interrogativas 

 A aquisição de interrogativas em japonês como L1 não se assemelha ao que se 

observou nos dados de L2 aqui obtidos em que o movimento de Qu é aplicado. 

 Okada e Grinstead (2003) apontam que crianças adquirindo as interrogativas do 

japonês sempre deixam Qu in situ, mesmo quando não fazem uso da partícula, como em 

(3): 
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   3. Kotchi nani Ø? 

       Isto o quê int 

       “Isto (é) o quê?” 

 Tal constatação é também encontrada em Crain e Lillo Martin (1999:211): 

“Children learning Wh-movement languages correctly leaves the wh movement in its Deep 

Structure position”. Os dados abaixo ilustram este fato: 

   4. Papa wa doko ni iru? 

        Papai top onde dat estar pres 

       “O papai onde está?” 

   5. Akachan wa nani shite-iru no? 

      Bebê top  o que fazer-estar int 

      “O bebê está fazendo o quê?”  

Para Cheng (1997), em uma língua com partícula “sim/não”, a criança percebe a 

sua ocorrência e já sabe da existência da partícula Qu, mesmo sendo esta nula. A presença 

da primeira implica na presença da segunda. Em Hindi, a partícula sim/não é kyaa, mas a 

partícula interrogativa é Ø. Se há partícula interrogativa, é sinal de que a língua não 

apresenta movimento sintático de palavra Qu. Sendo assim, a criança falante do japonês 

não produz, em nenhum estágio de aquisição, interrogativas com deslocamento de Qu, já 

que há partícula interrogativa. 

Em português, as crianças produzem, a partir dos 2 anos, tanto interrogativas com 

movimento de Qu quanto interrogativas com Qu in situ.  

 6. Tá com saudades de quem? ( Mariana, 2;6) 

  7.Ele tá pondo a mão aonde? (Mariana, 2;11) 
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Tal comportamento constitui evidência para o fato de que as crianças das duas 

línguas já tenham adquirido as propriedades formais dos traços funcionais ( a força dos 

traços), desde os estágios iniciais do processo de aquisição da sua L1.  

No primeiro teste, que diz respeito às interrogativas, podemos relatar que foram 

encontradas estruturas não permitidas na língua-alvo, mas possíveis na L1, como, por 

exemplo, movimento de Qu. Segundo Cheng (1991), não é possível que uma língua com 

partícula interrogativa permita movimento de Qu. Porém, na interlíngua, encontramos 

dados como19: 

   8. * Doko de Taroo san wa  benkyo shimasu ka 

   Onde obl  Taroo nom  estudar-pass  

      “Quem o Taroo beijou?” 

   9. *Dare ni anata wa hon o agemashi-ta ka. 

        Quem para você nom livro acus dar-pass int 

        “Para quem você deu o livro?” 

 Outro fato observado é a omissão da partícula interrogativa. O japonês, como já 

visto anteriormente, marca suas orações interrogativas, colocando a partícula ka no final da 

sentença como em (10). Porém, os aprendizes de japonês nem sempre inserem a partícula 

no final da sentença interrogativa, conforme mostram (11) e (12): 

  

   11. Hanako wa nani o kaimashita Ø. 

        Hanako top o que acus comprar-pass 

        “O que Hanako comprou?” 

                                                

19 Vale ressaltar que a tradução entre aspas é a sentença que estava no teste para ser versada. 
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   12. *Taroo wa dare o kisu shi-ta Ø 

       Taroo nom quem acus beijo fazer-pass 

      “Quem o Taroo beijou?” 

    

 O quadro abaixo revela o número de ocorrências de interrogativas com movimento  

e sem movimento de Qu e da ausência ou não da partícula ka, em um total 50 sentenças 

analisadas. 

13. Relação entre movimento e partícula interrogativa (teste1- aplicado somente ao nível 

básico 1) 

[+/- movimento Qu-] Partícula interrogativa 
Número de 

ocorrências 
Percentual 

[+movimento] Com partícula 8 16% 

[+movimento] Sem partícula 1 2% 

[-movimento] Com partícula 37 74% 

[-movimento] Sem partícula 3 6% 

Sem resposta  1 2% 

  

 Com relação ao teste dois, dividiremos a apresentação de dados da seguinte forma: 

primeiro as interrogativas de cada turma e depois, as causativas. 

 Assim como o teste um, o segundo teste, para o nível Básico 1, revelou 

opcionalidade no uso da partícula interrogativa e  movimento de QU, conforme os 

exemplos  abaixo podem ilustrar: 

   14. *Nani o Taroo tabe-ta Ø 
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         O que acus Taroo comer- pass  

        “O que Taroo comeu?” 

   15. *Hanako wa nani o kaimashi-ta Ø 

Hanako nom o que acus comprar-pass                                       

“Hanako comprou o quê?” 

   16. *Dare ni Hanako san hon o agemashi-ta ka 

          Quem para Hanako livro acus dar-pass int 

         “Para quem Hanako deu o livro?” 

   17. *Doko de Taroo benkyo shite imasu ka 

           Onde dat Taroo estudo fazer está int 

          “Onde Taroo estuda?” 

18. Relação entre movimento e partícula interrogativa (teste 2- turma III) 

[+/- movimento Qu-] Partícula interrogativa Número de ocorrências 

[+movimento] Com partícula 7 ou 7,95% 

[+movimento] Sem partícula 2 ou 2,27% 

[-movimento] Com partícula 60 ou 68,18% 

[-movimento] Sem partícula 4 ou  4,54% 

Sem resposta 15 ou 17,04% 

 

 No teste dois, foram realizadas 8 questões interrogativas com Qu- e 2 interrogativas 

do tipo “sim/não”, produzidas por 11 informantes da turma III, totalizando assim 110 

sentenças analisadas. Destas, 15 ficaram sem respostas. Porém, neste teste, as 
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interrogativas “sim/não” foram descartadas, já que  não apresentam movimento e porque 

todos os informantes usaram a partícula interrogativa ka no final das orações. Então o 

número total de ocorrências foi de 88 sentenças. 

Com relação à turma V, observamos que, assim como a turma III, houve a omissão 

da partícula interrogativa e movimento da palavra Qu. Os dados abaixo foram retirados do 

teste dos informantes (14) e (15) respectivamente. 

  19. *Inu wa nani o kamimashi-ta Ø 

         Cachorro nom o que morder pass 

        “Quem o cachorro mordeu?” 

   20. *Doko de Taroo san wa benkyo shimasu ka 

          Onde dat Taroo estudo fazer int 

          “Onde Taroo estuda?” 

No nível básico 2, 6 informantes responderam um total de 48 sentenças com 

palavra Qu. Somente cinco sentenças deixaram de ser respondidas de um somatório de 

sessenta perguntas a serem versadas. No quadro (21) tem se os números encontrados para a 

turma V. 

21. Relação entre movimento e partícula interrogativa (teste 2- turma V) 

[+/- movimento Qu-] Partícula interrogativa 
Número de 

ocorrências 
 Percentual 

[+movimento] Com partícula 3 6,25% 

[+movimento] Sem partícula Ø Ø 

[-movimento] Com partícula 38 79,16% 
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[-movimento] Sem partícula 2 4,16% 

Sem resposta 5 10,41% 

 

 Para a turma VII, nível intermediário 1, foram encontrados os números, de 

ocorrências indicados no quadro em (24). Em uma amostragem de 80 sentenças com 

palavra Qu, somente 2 ficaram sem resposta. Neste teste, participaram 10 informantes. 

Encontramos assim como nos outros testes, movimento da palavra Qu e omissão da 

partícula interrogativa. Os dados abaixo são dos informantes (18) e (24): 

   22. *Taroo san wa nani o kau to iimashi-ta 

         Taroo top o que acus comprar disse-pass Ø 

         “Taroo disse que comprou o quê?”  

   23. *Dare ni Hanako ga hon o agemashi-ta ka 

          Quem para Hanako nom livro acus dar pass int 

         “Para quem Hanako deu o livro?” 

24. Relação entre movimento e partícula interrogativa (teste 2- turma VII) 

[+/- movimento Qu-] Partícula interrogativa 
Número de 

ocorrências 
Percentual 

[+movimento] Com partícula 1 1,25% 

[+movimento] Sem partícula Ø Ø 

[-movimento] Com partícula 72 90% 

[-movimento] Sem partícula 5 6,25% 

Sem resposta 2 2,5% 
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 O quadro abaixo mostra um panorama geral numérico e percentual do movimento 

ou não de palavra Qu nas diferentes turmas testadas: 

25. Resultado geral. 

 Movimento 

de Qu 

Movimento 

de Qu % 

Qu in situ Qu in situ 

% 

Sem 

resposta 

Sem 

resposta % 

CLAC 4 9 18% 40 80% 1 2% 

Turma III 9 10,20% 64 72,72% 15 17,09% 

Turma V 3 6,25% 40 83,32% 5 10,41% 

Turma VII 1 1,25% 77 96,25% 2 2,5% 

 

 Percebemos que a ocorrência de movimento de Qu é mais alta no nível básico e há 

um decréscimo nos níveis mais altos. Pudemos constatar ainda que a partícula interrogativa 

foi adquirida por todos os aprendizes, apesar de ser opcional no enunciado de alguns 

iniciantes, como nos exemplos já citados repetidos abaixo:  

   26. *Nani o Taroo tabe-ta 

         O que acus Taroo comer- pass Ø 

        “O que Taroo comeu?” 

   27.* Hanako wa nani o kaimashi-ta 

         Hanako nom o que acus comprar-pass Ø 

         “Hanako comprou o quê?” 

28. *Inu wa nani o kamimashi-ta 
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         Cachorro nom o que morder pass Ø 

        “Quem o cachorro mordeu?” 

 A presença ou não da partícula interrogativa nada influencia na questão do 

movimento da palavra Qu. Os aprendizes movem ou não a palavra Qu, independente do 

preenchimento da partícula interrogativa. O primeiro e segundo dados abaixo são do 

informante (5) e o terceiro e quarto são do informante (9): 

Oração com movimento de Qu e partícula interrogativa: 

   29. *Dare ni Hanako wa hon o agemashi-ta ka. 

        Quem para Hanako nom livro acus dar-pass int 

        “Para quem Hanako deu o livro?” 

Oração com movimento de Qu e sem partícula interrogativa: 

30.* Nani o Taroo tabe-ta  

           o que acus Taroo comer-pass 

         “Taroo comeu o que?” 

 Oração sem movimento de Qu e com partícula interrogativa: 

   31. Taroo san wa nani o tabemashi-ta ka 

         Taroo top o que acus comer-pass int 

         “Taroo comeu o quê?” 

 Oração sem movimento de Qu e sem partícula interrogativa: 

   32. * Hanako san wa hon o dare ni agemasu 

           Hanako top livro acus quem para dar Ø 

          “Para quem Hanako deu o livro?” 
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 Podemos atestar que a aquisição da partícula interrogativa não é fator decisivo para 

o aprendiz perceber que a L2 não admite movimento sintático de Qu, como o é para a 

criança adquirindo o japonês como L1. A partícula parece ser um indicador de 

interrogativa para o aprendiz. Porém, inicialmente parece não estar associada à força dos 

traços em C na L2. A partícula interrogativa do japonês, além de checar o traço Q em C°, 

também determina a força interrogativa das palavras interrogativas. De acordo com Cheng 

(1997), as palavras usadas como interrogativas podem também funcionar como pronomes 

indefinidos. Para a partícula exercer a função de interrogativa, é preciso que haja a 

ocorrência de ka em C. Contudo, para exercer função de indefinido existencial, ka ocorre 

no próprio sintagma no japonês adulto, conforme indica (34): 

   33. Dare ga kimasu ka 

        quem nom veio int 

        “Quem veio?” 

   34. Dare ka kara henna tegami ga todai-ta. 

         alguém  de estranha carta nom veio pass 

        “Veio de alguém uma estranha carta.” 

 Os dados apresentados abaixo foram encontrados nos nossos experimentos. A dupla 

marcação de ka nos exemplos (35) e (36) parece indicar que os dois aprendizes, não 

consideram a partícula em C como determinante da força interrogativa da palavra 

interrogativa. Desta maneira, utilizam mais uma vez a partícula dentro do sintagma 

interrogativo: 

   35. Dare ka anata wa hon ga agemashi-ta ka 

        Para quem você top livro nom dar-pass int 

       “Para quem você deu o livro” 
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   36. Taroo wa dare ka sensei o mi sou desu ka 

         Taroo nom para quem professor ver parecer int 

         “Quem Taroo disse que viu o professor?” 

 Pelos resultados aqui apresentados, podemos concluir que, para justificar a 

manifestação de movimento de QU nos dados da interlíngua, se faz necessário  adotar a 

hipótese da transferência  dos valores dos traços funcionais da L1 para a L2. Note-se que 

crianças adquirindo o japonês como L1, nunca produzem interrogativas com QU movido. 

Para  dar conta do movimento de QU, sugerimos que  o traço D forte de C no português é 

passado para o C da L2; isto é, o japonês.  

 Com base na tabela (25), percebe-se que há um decréscimo de ocorrência de 

interrogativas com movimento de QU, já no nível intermediário 1 ( turma VII). Pelos 

dados da professora fluente em japonês, verifica-se que o valor do traço de C é adquirido 

posteriormente, uma vez que só são produzidas interrogativas com QU in-situ.. Neste caso, 

podemos sugerir que haja uma atuação da GU para a modificação dos traços de C. 

 A seguir, apresentaremos os dados obtidos dos testes de causativas. Primeiro, 

mostraremos os dados encontrados das orações 11 à 26 do teste dois, divididos entre as 

turmas da graduação III, V e VII. Em seguida o teste três será avaliado. 

 

4.4.2 Sobre a aquisição de causativas 

 A turma III foi descartada no que tange aos dados das causativas, pois versaram 

poucas orações, não possibilitando assim, qualquer tipo de análise. Portanto, somente as 

turmas V e VII servirão de base para o nosso estudo a respeito da aquisição de causativas 

do japonês. 

 Segundo Fuji, Hashimoto e Murasugi (2008), as crianças japonesas, ao adquirirem 
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L1, no que tange à aquisição de causativas, expressam, no início do processo de aquisição, 

o  v  causa como Ø. 

   37. Mama Akkun non-Ø-de (2,8) 

              mamãe Akkun beber- caus forma de pedido 

        “Mamãe dê de beber para Akkun” 

 As autoras classificam este fenômeno como subgeneralização. Neste momento, as 

crianças começam a produzir erros de transitividade, como usar verbos transitivos no lugar 

de intransitivos e vice-versa, pois elas ainda não diferenciam tais formas verbais. 

O próximo estágio no processo de aquisição é a supergeneralização. As crianças 

percebem a existência da expressão fonológica do v causativo, apesar de não saberem 

como empregá-lo. Logo, ocorrem construções como: (i) verbo intransitivo + sase; e (ii) 

verbo causativo + morfema causativo.  

38. Oki  -sashi  -te. 

Acordar -caus  -pedido 

Me acorde. 

Forma do adulto: Ok –oshi –te. 

39. Mi  -se  -shi –te. 

Ver -caus -caus –pedido 

Me mostre. 

  Forma do adulto: Mi -se -te 

 No estágio de supergeneralização, a criança não distingue a forma transitiva ou 

intransitiva dos verbos. Para ela, o complexo-v+V- expresso nas formas verbais 

corresponde a V apenas. Sendo assim, acrescentam um morfema causativo que, no caso da 
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contraparte transitiva, gera estruturas  com dupla causativa, levando à supergeneralização.   

 Fuji, Hashimoto e Murasugi revelam que desde o início, as crianças têm a estrutura 

causativa v + VP. O que elas ainda não adquiriram na fase dos erros é a realização 

fonológica do morfema causativo. Depois, elas passam a usar –sase lexical, mas ainda não 

identificam os morfemas causativo e incoativo presentes na forma verbal.  

 Cabrera e Zubizarreta (2002) relatam que para Montrul (1997, 1999 e 2001),  

estudantes intermediários de inglês, falantes de espanhol como L1, supergeneralizam as 

causativas e não fazem distinção entre inacusativos e inergativos. A autora constatou que 

sentenças como “The magician disappeared the rabbit” e “The dentist cried the child” não 

foram rejeitadas, embora essas construções não sejam permitidas nem na L1 nem na L2. 

Para a pesquisadora esse fenômeno é independente de transferência da L1.     

 Okamoto (2007) testa os aprendizes de japonês como L2 falantes do inglês, em 

relação à alternância causativa que é mais abrangente em japonês do que em inglês, pois 

permite um número maior de verbos na alternância, como “desaparecer”- transitivo e 

“cortar”-intransitivo. Para o autor, os aprendizes devem adquirir os verbos que podem 

participar da alternância e devem aprender cada reflexo morfológico idiossincrático do 

morfema causa para poder chegar ao domínio das causativas da L2. 

Okamoto aplicou seu teste, e a idéia por trás deste era: onde o inglês não tem 

contraparte transitiva ou intransitiva, o aprendiz escolheria a causativa sintática ou a 

passiva. Se o aprendiz mostrasse preferência pela causativa sintática, teria influência da 

estrutura argumental da L1. O resultado final evidenciou que os aprendizes tiveram 

dificuldade em aceitar a  forma causativa dos verbos como “desaparecer” e “ocorrer”, pois 

em inglês esses verbos são intransitivos. Portanto, para o autor, há transferência da 

Estrutura Argumental de L1 para a L2. 

 Com base no teste de Okamoto e em um teste de versão, investigamos a questão da  
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transferência da estrutura argumental do PB para o japonês como L2. 

 O nível básico 2 apresentou  o fenômeno da dupla causativização que consiste em 

utilizar um verbo causativo junto com sase, como aponta a sentença abaixo: 

   40. Taroo san wa Hanako san ni hon o mise-sase-mashita 

        Taroo nom Hanako dat livro acus mostrar-caus pass 

        “Taroo fez Hanako ver o livro.” 

  Outro erro observado foi o uso do verbo “ver” com sentido de “mostrar “que 

apresentamos em (41). Este desvio acontece também, segundo Fuji, Hashimoto e Murasugi 

(2008), na aquisição de L1: 

   41. Hanako wa Taroo ni hon o mi-mashita. 

        Hanako top Taroo dat livro acus ver pass 

        “Hanako mostrou o livro para Taroo” 

O emprego do par transitivo/ inacusativo de forma correta não foi freqüente, já que 

para o aprendiz, assim como para a criança, tanto transitivos como intransitivos podem se 

combinar com o morfema causativo Ø. Tal fato explica os dados que se seguem. (42) e 

(43)  mostram o uso do verbo okiru (levantar-se, acordar intransitivo) tanto como 

intransitivo quanto como transitivo. Os informantes 14, 15 e 17 mantiveram o verbo okiru 

quando foi solicitada a versão de “Hanako acordou” e  “Taroo acordou Hanako”. Neste 

último, a forma que se deveria usar é okosu (exemplos retirados do informante 15). 

  42. Hanako wa oki-mashita 

        Hanako top acordar-pass 

        “Hanako acordou” 

  43. *Taroo wa Hanako o oki-mashita 
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        Taroo nom Hanako acus acordar- pass 

        “Taroo acordou Hanako” 

A turma VII apresentou o mesmo tipo de desvio que a turma V. Em (44) e (45)  há 

os exemplos da dupla-causativização. Do mesmo modo que a criança, a adulto duplica a 

causativa lexical. Note-se que ko em (44) e se em (45) são a expressão do morfema 

causativo lexical do mesmo modo que sase. 

  44. Taroo san wa Hanako san o oko-sase-mashita. 

         Taroo nom Hanako acus acordar- caus- pass 

         “Taroo acordou Hanako”  

  45. Taroo wa Hanako ni hon o mise-sase-mashita 

        Taroo top Hanako dat livro acus mostrar- caus-pass. 

        “Taroo fez Hanako ver o livro” 

No nível intermediário I, os informantes também mostram desconhecer a forma 

correta, utilizando a forma inacusativa com ki e com sase. Neste caso, há o emprego de um 

verbo inacusativo como causativo: 

  46. Hanako san wa oki-ta 

        Hanako nom acordar-pass 

        “Hanako acordou” 

  47. Taroo san wa Hanako san o oki-sase-ta 

        Taroo nom Hanako acus acordar- caus –pass 

        “Taroo acordou Hanako” 

O informante 15 usou o mesmo verbo okita para “Hanako acordou” e para “Taroo 

acordou Hanako”, como indicam (48) e (49) só que, assim como a criança,  subgeneralizou 
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a causativa. Não fez uso do morfema causativo expresso fonologicamente, nem da 

contraparte incoativa do verbo morfologicamente relacionado: 

  48. Hanako san wa oki-ta 

        Hanako nom acordar-pass 

        “Hanako acordou” 

  49. Taroo san wa Hanako san o oki-ta 

        Taroo nom Hanako acus acordar Ø–pass 

        “Taroo acordou Hanako” 

 Assim como as crianças adquirindo japonês como L1, os adultos de PB, aprendizes 

do japonês como L2, passaram pelo mesmo processo descrito em Fuji, Hashimoto & 

Murasugi. O primeiro estágio da aquisição é conhecido como subgeneralização, no qual o 

morfema causativo é Ø. O próximo estágio é conhecido como supergeneralização, onde os 

verbos inacusativos e transitivos são utilizados como causativos lexicais. E neste último 

grupo, há dupla causativização. 

Tanto a criança quanto o adulto possuem dificuldades em detectar as expressões do 

morfema causativo e incoativo nos radicais adquiridos. 

O terceiro, e último, teste foi proposto somente para as turmas V e VII. A primeira 

turma com cinco informantes e a segunda com quatro. Os resultados obtidos foram 

divididos em duas tabelas apresentadas abaixo: 
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50. Resultado da turma V 

 

 

 

51. Resultado da turma VII 

 

 

 A B AB 

1 INTRAN 4 PASS 1 0 

2 TRANS 4 CAUS 1 0 

3 INTRAN 4 PASS 1 0 

4 TRANS 4 CAUS 1 0 

5 INTRAN 2 PASS 2 1 

6 TRANS 5 CAUS 0 0 

7 INTRAN 2 PASS 3 0 

8 TRANS 4 CAUS 1 0 

9 INTRAN 5 PASS 0 0 

10 TRANS 5 CAUS 0 0 

11 INTRAN 3 PASS 1 1 

12 TRANS 4 CAUS 1 0 

13 INTRAN 3 PASS 1 1 

14 TRANS 3 CAUS 2 0 

15 INTRAN 4 PASS 1 0 

16 TRANS 3 CAUS 1 0 

17 INTRAN 5 PASS 0 0 

18 TRANS 5 CAUS 0 0 

19 INTRAN 5 PASS 0 0 

20 TRANS 5 CAUS 0 0 
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 As sentenças (1a), (6 a) e (20 a) do último teste contêm verbos que não podem ser 

utilizados como intransitivos-“ cortar”- ou como causativo- “ cair” e “ desaparecer” –no 

português: 

  52. *A corda cortou. 

  53.* Taroo caiu o livro. 

  54.*O mágico desapareceu o coelho. 

 Diferentemente do que ocorreu no teste de Okamoto, os aprendizes dos níveis 

 A B AB 

1 INTRAN 1 PASS 1 2 

2 TRANS 4 CAUS 0 0 

3 INTRAN 1 PASS 2 1 

4 TRANS 4 CAUS 0 0 

5 INTRAN 2 PASS 2 0 

6 TRANS 1 CAUS 2 0 

7 INTRAN 1 PASS 2 1 

8 TRANS 4 CAUS 1 0 

9 INTRAN 3 PASS 0 1 

10 TRANS 2 CAUS 2 0 

11 INTRAN 3 PASS 2 0 

12 TRANS 3 CAUS 1 0 

13 INTRAN 2 PASS 2 0 

14 TRANS 4 CAUS 0 0 

15 INTRAN 1 PASS 3 0 

16 TRANS 4 CAUS 1 0 

17 INTRAN 2 PASS 0 2 

18 TRANS 4 CAUS 0 0 

19 INTRAN 3 PASS 0 1 

20 TRANS 4 CAUS 0 0 
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básico 2 e intermediário 1 aceitaram em sua totalidade a sentença (20 a) do teste traduzida 

em (54). Quanto à sentença (6), a preferência da turma V foi a opção (a), oração transitiva 

traduzida em (53). Assim como na oração (6) a maioria dos alunos marcou a letra (a) no 

primeiro item do teste versado em (52). 

A turma VII aceitou tanto a oração (52) quanto a (55). A maioria optou por marcar 

as opções (a) e (b). Já a sentença (53) foi menos aceita que a (56): 

   55.  A corda foi cortada. 

   56. Taroo fez o livro cair.  

Os resultados obtidos através dos testes relacionados à  aquisição de causativas no 

Japonês como L2 revelam que nos estágios analisados –V e VII- os aprendizes não 

transferem a estrutura  argumental da L1 para a L2. Nos testes de versão,  eles produziram 

algumas causativas lexicais corretas e mostraram também, através dos desvios, fazer 

subgeneralização e supergeneralização da mesma maneira que as crianças adquirindo o 

japonês como L1. Tal fato reforça a hipótese de acesso à GU. 

Tais resultados não revelaram a previsão de Okamoto, mas sim a de Montrul, pelo 

fato de os aprendizes terem escolhido as causativas que não são possíveis em português. 

  Podemos sugerir aqui que a não-transferência da estrutura argumental da L1 

observada nestes estágios iniciais possa ser vista como uma fase posterior da aquisição de 

causativas. Talvez em estágios anteriores, haja transferência da estrutura argumental da L1 

para a L2. Mas com base em evidência positiva, os verbos podem ter sido reanalisados. 

Esta seria uma proposta calcada na hipótese de Transferência total/ Acesso total. Se a 

análise baseada na L1 não dá conta dos dados da L2, o input vai engatilhar uma mudança 

na gramática. Ter-se-ia, então, também acesso à GU. Note-se que a estrutura  sintática das 

causativas já é conhecida do aprendiz destes estágios, bem como o leque de verbos que 

podem ser causativizados no japonês. O que os aprendizes demonstram não saber é a 
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constituição morfológica  dos verbos  que expressa o complexo v+V ( núcleo funcional+ 

raiz lexical) 
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5 CONCLUSÃO 

 Este trabalho consistiu em observar a aquisição de dois fenômenos no japonês 

como L2 por falantes brasileiros: as orações interrogativas e as orações causativas, com a 

finalidade de verificar a hipótese da transferência total/ acesso total. 

A respeito das orações interrogativas, observamos que a partícula interrogativa ka 

foi adquirida em sua totalidade, embora seja opcional para alguns aprendizes iniciantes, os 

dados nos revelam que a partícula não exerce influência sobre o movimento ou não de Qu. 

Assim como na sua L1, os aprendizes de japonês como L2 realizaram movimento de Qu, 

fato este que parecem corroborar a hipótese da transferência dos valores dos traços 

funcionais da L1 para a L2.  

 Acreditamos que nos estágios iniciais de aquisição haja transferência das 

propriedades dos núcleos funcionais da L1 para a L2  e que também haja acesso  à GU 

porque brasileiros com proficiência em japonês deixam de realizar interrogativas com 

movimento de Qu. Além disso, o quadro geral em (25) mostra que a produção de 

interrogativas com movimento sintático vai diminuindo nos níveis mais altos  de estudo. 

 Com relação às orações causativas, observamos que os aprendizes de japonês como 

L2 se comportam como as crianças adquirindo japonês como L1. Passam pelos mesmos 

estágios da subgeneralização e da supergeneralização como descrevem Fuji, Hashimoto e 

Murasugi (2008). 

 Diferentemente do que postula Okamoto, não encontramos evidências para a 

transferência de L1 para L2, no que tange às causativas nos estágios de aquisição 

abordados. Assim como Montrul (1999), encontramos evidência para o acesso à GU, pois 

estruturas não permitidas na L1 foram aceitas em sua maioria pelos aprendizes. 

    Para justificar este fato, sugerimos que, talvez, os aprendizes que participaram 

desses testes relacionados às causativas estejam em um estágio posterior de aquisição  da 

estrutura argumental da L2, estágio este em que a L1 não tenha mais influência. 
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 O que os experimentos aqui realizados demonstram é que há acesso à GU em 

algum momento da aquisição de L2. 

      É válido ressaltar que para maiores conclusões, há necessidade de um estudo mais 

aprofundado no que diz respeito à aquisição das estruturas interrogativas e das causativas 

em japonês como L2.  

A nossa contribuição aqui foi levantar questões sobre a aquisição destes dois 

fenômenos e apresentar dados que parecem relevantes para as hipóteses existentes na 

literatura sobre a aquisição de uma L2. 
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ANEXO 

 

TESTE 1 

Nome:___________________________________________________________________ 

Idade:____________________________________________________________________ 

Grau de instrução:__________________________________________________________ 

Tempo que estuda japonês:___________________________________________________ 

1. Eu como sushi.__________________________________________________________ 

2. Quem o Taroo beijou?_____________________________________________________ 

3. Você gosta de peixe?______________________________________________________ 

4. Você deu o livro para quem?________________________________________________ 

5. Seu pai viajou?__________________________________________________________ 

6. Para quem você deu o livro?________________________________________________ 

7. Você comprou o quê?_____________________________________________________ 

8. Onde você estuda?________________________________________________________ 

9. A criança não fala português._______________________________________________ 

10.O professor fala inglês?___________________________________________________ 

11. O que nós vamos comer? _________________________________________________ 

12. O professor fala qual língua?_______________________________________________ 

13. O aluno gosta do professor.________________________________________________ 

14.Quem Taroo disse que viu o professor?_______________________________________ 

15. Quem Taroo disse que viu?________________________________________________ 

16. O que Taroo disse que comprou?___________________________________________ 
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TESTE 2 

Nome:____________________________  Tempo que estuda japonês:_________ 

 

1. O que Hanako bebeu?_________________________________________________ 

2. Onde Taroo estuda?___________________________________________________ 

3. Hanako gosta de música?______________________________________________ 

4. Hanako comprou o que?_______________________________________________ 

5. Quem o cachorro mordeu?_____________________________________________ 

6. Para quem Hanako deu o livro?_________________________________________ 

7. Taroo disse que comprou o que?_________________________________________ 

8. Taroo comeu o que?__________________________________________________ 

9. O professor fala japonês?______________________________________________ 

10. Quem fala japonês?___________________________________________________ 

11. Taroo fez o filho aprender japonês._______________________________________ 

12. Hanako fez Taroo chorar.______________________________________________ 

13. Taroo ensinou japonês para o filho.______________________________________ 

14. Hanako mostrou o livro para Taroo.______________________________________ 

15. Taroo fez o Hanako ver o livro._________________________________________ 

16. Hanako fez Taroo ler o livro.___________________________________________ 

17. Taroo aprendeu português._____________________________________________ 

18. Hanako acordou._____________________________________________________ 

19. Taroo acordo Hanako._________________________________________________ 

20. Taroo riu.___________________________________________________________ 

21. Hanako leu o jornal.__________________________________________________ 

22. Hanako colocou o sapato na boneca.______________________________________ 
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23. Taroo alimentou a boneca._____________________________________________ 

24. Hanako fez a ma sua mãe rir.___________________________________________ 

25. Hanako fez a boneca colocar o sapato.____________________________________ 

26. Taroo fez a boneca comer._____________________________________________ 
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